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SAMMENDRAG
Utgravningen ble gjennomført i forbindelse med ny reguleringsplan for Tobienborg i Kristiansand
kommune, Vest-Agder, og det ble påvist en fler-faset boplass fra vikingtid (800-1050 e. Kr.) med seks hus
og en mulig fegate eller gjerde.
Utgravningsområdet omfattet bakgården til Plantasjen Tobienborg, vel 200 m sør for Oddernes kirke.
Middelaldergården Møglestu lå omtrent der Tobienborg ligger i dag, og dannet sammen med Prestegården
sannsynligvis tunområdet for den gamle storgården Oddernes. Møglestu er første gang omtalt i 1492, og
var da delvis krongods. Gården var fogdegård og tingplass i middelalder og tidlig nytid, men ble nedlagt i
1665 sammen med Øvre og Ytre Odde, Vestre Ellesi da den store nye lensresidensen Kongsgård ble
etablert like ved nyetablerte Kristiansand (etablert i 1644).
Det er kjent mange gravminner i området omkring Oddernes kirke, hvorav Kjempegravene – et stort,
forsvunnet gravfelt, grenset til reguleringsområdet i vest. Det er også påvist to båtgraver fra vikingtid på
Tobienborg. De kan ha vært del av det store gravfeltet. Gravfeltet ble gradvis fjernet og utjevnet på 1700og 1800-tallet da byborgere anla løkker og hager i området. I perioden 1960-1990 tallet ble det gjennomført
flere utgravninger i nærheten av ett kokegropfelt fra omkring 400 e. Kr., diverse kremasjonsbegravelser, en
omfattende forhistorisk bebyggelse fra yngre romertid, samt avfallsgroper og grophus (verkstedshus).
Det ble maskinelt avdekket ca. 680 m² med funn av til sammen 472 strukturer, hvorav 424 stolpehull, 20
ildsted/kokegroper, 19 nedgravninger, 7 kulturlag/lag og 2 grøfter. Av disse kan 113 stolpehull knyttes til
grunnplanene til fire sikre tre-skipete langhus (Hus I-IV) og to mulige bygg/tre-skipet langhus (Hus/bygg
V-VI), i tillegg til et mulig gjerde/fegate eller huskonstruksjon. Samtlige fire sikre tre-skipete langhus og
gjerdet/fegaten er radiologisk datert til vikingtid og slutten av merovingertid. I området fantes også eldre
kokegroper, radiologisk datert til yngre romersk jernalder. Det ble funnet noen skår av keramikk, enkelte
med negl- eller pinnedekor, og dessuten ett hestebissel og jernnagler i stolpehull. I naturvitenskaplige
prøver ble det påvist korn av hvete, bygg, havre og rug, samt store mengder åkerugress, noe som viser
dyrking i nærheten. I tillegg har vi ved mikromorfologisk analyse fastslått at en av nedgravingene var blitt
brukt til å deponere latrineavfall.
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING
TOBIENBORG, 44/225.,
KRISTIANSAND KOMMUNE, VEST-AGDER
FYLKE

1

BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN

Utgravningen ble gjennomført i forbindelse med ny reguleringsplan for Tobienborg
44/225 i Kristiansand kommune, Vest-Agder fylke. Reguleringen legger til rette for
boligbygging i form av blokkbebyggelse på et areal som inntil nylig har blitt benyttet av
Plantasjen.
Vest-Agder fylkeskommune gjennomførte en arkeologisk forundersøkelse av
planområdet i oktober 2008. Det ble da registrert en lokalitet id122993 som hovedsakelig
bestod av bosetningsspor (Bueklev 2008).
På vegne av tiltakshaver, Mesel invest AS, søkte Vest-Agder fylkeskommune 04.11.2015
om tillatelse til inngrep i de automatisk fredete kulturminnene, jf. Lov av 9. juni 1978 nr.
50 om kulturminner (kml) § 8, fjerde ledd. KHM uttalte seg i brev av 06.05.2016, og det
ble utarbeidet budsjett og prosjektplan for en arkeologisk undersøkelse. Riksantikvaren
ga tillatelse til inngrep med vilkår om arkeologiske undersøkelser for de berørte
kulturminnene 02.12.2015. KHM gjennomførte de arkeologiske utgravningene i perioden
15.08-16.09.2016.

2
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Tabell 1: Deltagere på utgravningen av Tobienborg.
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Figur 1: Oversiktskart (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 21/03.2017, M. Samdal).
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BESØK OG FORMIDLING

Det var mange besøkende under utgravningen av Tobienborg. Området ligger direkte
over veien for Oddemarka ungdomsskole, i krysset til to veier, sentralt plassert innenfor
et opparbeidet boligområde nær Kristiansand sentrum. Da utgravningen ble påbegynt var
Plantasjen fortsatt i drift, og skoleåret startet en uke senere. Det ble dermed mange og
gjentagende besøk av interesserte som fikk fortløpende formidling og oppdatering om det
arkeologiske arbeidet. Vi fikk også besøk av noen skoleklasser fra Oddemarka
ungdomsskole. Også arkeologene fra fylkeskommunen var innom, og dessuten
styringsgruppen til entreprenørfirmaet med ansvar for utbyggingen. Journalist fra avisen
Fedrelandsvennen besøkte feltet 31.08.2016, og publiserte en artikkel 01.09.2016.

Figur 2: Avisartikkel om utgravningen på Tobienborg i Fedrelandsvennen.
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LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER

Utgravningsområdet omfattet bakgården til Tobienborg Plantasjen på hjørnet av St. Olavs
vei i vest og Sleipners vei i sør. Området var dekket av belegningsstein, men har tidligere
vært dyrket areal i likhet med nærområdet. Det er boliger, skole og forretninger i
nabolaget i dag.
Tobienborg ligger 200 meter sør for Oddernes kirke, og eldre opplysninger viser at
området tidligere omfattet gårdene Møglestu, Øvre og Ytre Odde, Vestre Ellesi, i tillegg
til Prestegården (Rudsjord 1974:6). Med unntak av Prestegården ble disse gårdene
nedlagt da Kongsgård ble etablert som ny embetsgard for lensherren Palle Rosenkrantz
(lensherre 1631- 1651) i forbindelse med grunnleggelsen av Kristiansand i 1644.
Kongsgård tok opp i seg middelaldergårdene Odde, Møglestu og Ellesi, og fant sin form
ved et stort makeskifte i 1665 som omfattet de fem gårdene omkring Oddernes kirke
(Rudsjord 1974:132,135). Etter makeskiftet overtok bøndene i området krongods andre
steder og flyttet. Møglestu og andre bebyggelser inne på Kongsgårds marker forsvant
etter dette.
Et kart fra 1890 dokumenterer mange middelalder-navn på forsvunne bosetninger i
området, og viser at Møglestu lå omtrent der Tobienborg ligger nå (Austad 1990:94).
Sammen med Prestegården dannet Møglestu sannsynligvis tunområdet for den gamle
storgården Oddernes der kirken opprinnelig var anlagt mer eller mindre sentralt i tunet
(Rudsjord 1974:80). Den nye gården Tobienborg ble utskilt fra Kongsgård i 1790-årene
under navnet «Prøven» (Rudjord 1968:640-41).
Møglestu er første gang omtalt i 1492, og var da delvis krongods. Navnet betyr «den store
stua». Gården var fogdegård og tingplass i middelalder og tidlig nytid, og senter i
«Møglestu manntall» som var en administrativ underinndeling av Ve skipreide (Rudsjord
1974:76, 78). Både Møglestu og Vestre Ellesi var krongods før Kongsgård ble etablert
som ny residens for lensherren (Rudsjord 1974:118). Oddernes lagting for
Midtsysla/Mandals len, og mer sikkert vår- og høstting for Ve skipreide, sto på Møglestu
i middelalder og nytid, og det er omtalt tingstue der på 1600-tallet (ibid. 129, 131).
Møglestu hadde slik sentrale funksjoner for omlandet før Kristiansand og Kongsgård ble
etablert, og det vises tydelig også i det arkeologiske materialet fra middelalderen og
jernalderen.
Ved Oddernes kirke står en runestein (id42147). Den yngste innskriften lyder oversatt
Øyvind gjorde denne kirken - Olav den Helliges gudsønn - på sin odel(sgård) (Knirk
1990:26). Odelsgården det trolig dreier seg om, er den nå forsvunne Oddernes gård som
gravfeltet var knyttet til.
Det er kjent mange gravminner i området omkring kirken, og best kjent er de såkalte
Kjempegravene – et stort, forsvunnet gravfelt sør for kirken. Det dreier seg om et
gårdsgravfelt knyttet til Oddernes-gården og dermed den ikke-kristne gravplassen til
eldre slektninger av Øyvind, odels-innehaveren på runesteinen fra 1000-tallet. To kart fra
1770 og 1790-årene viser gravfeltets omtrentlige utstrekning, som også er skisseaktig
gjengitt på et enda eldre kart fra 1748 (Larsen 1990:17).
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Figur 3: Flyfoto med utgravningsområdet markert med rødt (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert
20/03.2017, K. Sæther).
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Kjempegravene ble spadd opp og utjevnet av jorddyrkende byborgere omkring 1800, og
ble omtalt av presten Engelhart i 1821. Det fremgår da at gjenstandsfunn var sendt til
«videnskaps-ynderne i København» da der «i denne egn hverken gaves elskere eller
samlere derav» (Rudsjord 1974:56). På kartet fra 1770 er det inntegnet 16 gravhauger,
men det var ikke alle, for på kartet over utparselleringen av Kongsgård i 1790-årene er
det tegnet inn omkring 80 hauger. Frans Arne Stylegar har overført disse så godt det lar
seg gjøre på moderne kartverk (Stylegar 2006:185). I tillegg er det påvist båtgraver
(C30206 og C30603) fra vikingtiden på Tobienborg som synes å ha vært del av dette
gravfeltet. Deler av et sverd id149360 ble innlevert i 2011 funnet i grøftekanten til
Tobienborgs innkjørsel fra Trymsvei.

Figur 4: Kjempegravene markert på moderne kartverk av Frans Arne Stylegar (2006), (utsnitt hentet fra
registreringsrapport Bueklev 2008).

Elizabeth Skjelsvik undersøkte et område mellom kirkegården og Oddemarka i 1960 og
1961. Hun fant mange groper som ble tolket som kokegroper fra omkring 400 e. Kr.
Under anleggelsen av en ny vei til vaktmesterboligen på Kristiansand interkommunale
allmennskole (i dag Oddemarka skole) ble det i 1961 funnet tre kokegroper id155704,
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samt skår fra et kar datert til middelalderen (C30607). Det ble innsamlet brente bein og
kullprøver (C30186) fra kokegropene, men disse er ikke analysert.
Perry Rolfsen foretok utgravinger ved kirken i 1971 og fant ytterligere 100 groper på den
såkalte Statsmarka. Trettifem av disse inneholdt leirkar av god kvalitet, og var trolig
urner i kremasjonsbegravelser. I 1972 ble det påvist og undersøkt en omfattende
forhistorisk bebyggelse under Menighetshuset. Det ble tolket som et gårdstun/landsby fra
yngre romertid (1-400 e. Kr.), og tolket som en forløper til Oddernes gård. Det ble
undersøkt 175 groper, tolket som ildsteder, dels graver, dels avfallsgroper, og det ble også
påvist såkalte grophus (verkstedshus) for første gang i Norge. Grophusene målte ca. 5
meter i diameter (Larsen 1990:16). På 1990-tallet ble det også utgravd et stort langhus
vest for kirken (Kallhovd 1991).

5

PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET

5.1

PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER

KHMs prosjektplan datert 6. mai 2016 (Iversen 2016) danner den vitenskapelige
bakgrunnen for undersøkelsen på Tobienborg. Prosjektplanen er utarbeidet med
utgangspunkt i registreringsfunn gjort av Vest-Agder fylkeskommune i 2008. Det ble da
registrert en lokalitet med 41 strukturer, hvorav 10 kokegroper, 19 stolpehull og 12
mulige stolpehull, groper og fyllskifter (Bueklev 2008).
De påviste kulturminnene representerer spor etter jordbruksbosetning på et viktig
sentralsted i jernalderen med et stort vitenskapelig kunnskapspotensial. Målet for den
arkeologiske undersøkelsen var derfor å sikre kildemateriale som i særlig grad kunne
belyse problemstillinger knyttet til gårdsbosetning, organisering og utvikling. Aktuelle
problemfelt var:
•
•
•
•
•
•
•

Funksjonsbestemmelse av de enkelte strukturene.
Identifisering og definering av ev. hustomter/gårdstun.
Identifisering av huskonstruksjoner og indre organisering/funksjonsinndeling av
bygninger - inngang, oppholdsrom, hall, fjøs, produksjonssted, lager etc.
Er kokegropene knyttet til bosetningsområdet eller en forhistorisk samlingsplass?
Avspeiler kokegropfelten(e) engangshendelse eller langtidsbruk?
Hvilke tidsperioder representerer bosetningssporene?
Representerer funnområdene en kontinuerlig bosetning over lang tid eller utgjør
de ulike områdene en samtidig eller flere separate bosetninger?

Lokaliteten ligger nær et fjernet gravfelt, Kjempegravene, og det ble funnet brente bein
under registreringen. Det var derfor sannsynlig at feltet kunne omfatte gravminner også.
Undersøkelsen påviste imidlertid ikke graver, slik at problemstillinger omkring denne
funnkategorien utgår i rapporten.
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UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON

Utgravningsområdet omfattet friluftsmarkedet i bakgården til Tobienborg Plantasjen på
hjørnet av St. Olavs vei i vest og Sleipners vei i sør. Området var avgrenset av drivhuset
til Plantasjen i vest, bakhagen til Tobienborg gård i nord og Sleipners vei i sør.
Eiendomsgrensene mot nord og sør var markert med gjerder. Avgrensningen mot
tilstøtende eiendom i øst var markert av en loddrett, betongkledd, terrasekant, drøye 1 m
høy. Eiendommen i øst ble undersøkt av fylkeskommunen i forbindelse med tiltaket, men
senere tatt ut av planen.
Undersøkelsen ble gjennomført ved maskinell flateavdekking. Det ble anvendt en 12
tonns gravemaskin med pusseskuff til å fjerne matjordslaget. Vi åpnet arealet omkring de
påviste kulturminnene. Etter avdekking ble undergrunnen renset med krafse og til dels
graveskje. Strukturene ble tegnet og fotografert i plan og profil, og beskrevet på eget
skjema. Det ble tatt makroprøver fra et utvalg strukturer, hovedsakelig stolpehull, og det
er vasket kull fra disse til radiologisk datering. I tillegg ble det tatt ut kullprøver i felt,
samt en mikromorfologisk prøve. Mot slutten av utgravningen ble det utført frisøk med
metallsøker XPDEUS over planområdet (med standard innstilling på søker). Det ble
brukt digitalt speilløst systemkamera, og bildene ble lagt inn i KHMs fotobase under
Cf35052. Prøver og funn er katalogisert under C61274.

Figur 5: Lokaliteten blir flateavdekket og krafset, (foto Cf35052_16 av KES).

Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling.
Dokumentasjons-systemet Intrasis (Version 3.0.1) ble brukt til behandling og analyse av
innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og publisering av GIS-data ble
12
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ESRIs ArcMap 10 benyttet. Dataflyten fra GPS til Intrasis-programvaren skjer ved at
målepunktene lagres som Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de
konvertert til Intrasis-format før eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base på bærbar
PC. Eksport skjer via kabel fra målebok til PC. Videre bearbeiding og analyse av data
gjennomføres i Intrasis og ESRIs ArcMap 10.
Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI
geodatabase-format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk
museum. I tillegg blir de respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for
lagring og eventuell distribusjon.

5.3

UTGRAVNINGENS FORLØP

Undersøkelsen ble påbegynt mandag 15.08.2016, og første dag gikk med til transport av
personell (Kathryn Sæther og Magnus Tangen) og utstyr fra Oslo til Kristiansand. Ved
ankomst var dessverre ikke tiltaksområdet fullstendig ryddet for boder og planter, og vår
oppstart ble noe forsinket. Tirsdag ble området ryddet, og belegningssteinen som dekket
bakgården ble fjernet med maskin.
Den arkeologiske flateavdekking startet onsdag 16.08. Det ble tidlig klart at området
omfattet et stort antall forhistoriske strukturer, moderne fyllskifter og plogspor.
Strukturene lå svært tett og innmåling ble påbegynt allerede torsdag 17.08 og fortsatte
parallelt med avdekkingen. Utbygger/entreprenør stilte lastebil til disposisjon og kjørte
bort massene. Magnus forlot utgravningen fredag 18.08., og mandag 21.08. ankom Stine
Urke Brunstad og Aleksander Frivoll.
Massene var fjernet tirsdag 22.08., og vi startet med å undersøke fyllskiftene. Flere liknet
forhistoriske strukturer som flatmarksgraver og veggrøfter, men fyllet indikerte at de var
moderne. Det var viktig å få avklart tidlig hvor mange og hvilke typer kulturminner som
var representert på feltet med tanke på videre disponering av tid og personell. Det ble
klart at fyllskiftene hovedsakelig var moderne, men deler av forhistoriske strukturer var
stedvis bevart under det moderne fyllet. Flere av de moderne fyllskiftene ble derfor tømt
for å avdekke eventuelle underliggende forhistoriske strukturer.
Etter hvert som undersøkelsen skred frem ble det tydelig at flere av fyllskiftene omfattet
anlegg bestående av overlappende og/eller sidestilte strukturer. I tillegg ble strukturer
stedvis påtruffet under sandlag som antyder at feltet har vært utsatt for flyvesand. For å
kunne få best mulig oversikt over aktiviteten på feltet ble mange moderne grøfter og
plogsspor tømt for fyll. Området over og rundt strukturene som skulle undersøkes
nærmere ble godt renset og til dels gradvis fjernet med graveskje. Metoden var til dels
tidkrevende og førte til kontinuerlig innmåling av strukturer gjennom hele undersøkelsen.
Mandag 29.08. ankom Anita Nauf utgravningen. Det var nå definert sannsynlige
forhistoriske husområder som skulle undersøkes nærmere. I tillegg var det påvist enkelte
større nedgravninger med usikker tolkning. Også disse ble undersøkt. Utgravingen ble
avsluttet torsdag 15.09., og fredag 16.09. dro vi tilbake til Oslo.
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KILDEKRITISKE PROBLEMER

Det var mange moderne inngrep i undergrunnen på Tobienborg. Over hele feltet fantes
moderne grøfter, nedgravninger og plogspor, særlig nær Plantasjens glasshus/drivhus. I
tillegg krysset to strømkabler feltet i vest og langs gjerdet i sør. Flere av de moderne
fyllskiftene skar gjennom forhistoriske strukturer, og det er sannsynlig at flere strukturer
har blitt fullstendig fjernet. Mot øst var plangrensen markert av en loddrett, betongkledd,
terrasekant som var drøye 1 m høy. Eiendommen i øst ble undersøkt av fylkeskommunen
i forbindelse med tiltaket, men har senere blitt tatt ut av planen. Tidligere grunneier Johan
Otto Weisser informerte om et sandtak i området (Bueklev 2008:7). Under utgravningen,
omtrent 50 cm -1 m fra østlig avgrensning, ble det påtruffet en markert overgang til
skarpere helling i planområdet. Hellingen ble tolket som forårsaket av tidligere sanduttak.
I den forbindelse har det sannsynlig også blitt fjernet kulturminner eller deler av sådanne.
Bosetningsområdet på Tobienborg ble ikke fullstendig avgrenset. I to tilfeller ble det
påvist spor av ufullstendige langhus som fortsatte utenfor planområdet. Det ble også
påvist kulturminner ved, inntil og delvis under alle tiltakets plangrenser. Deler av
lokaliteten er trolig fortsatt bevart i Tobienborgs tilstøtende bakhage. Fylkeskommunen
påviste bosetningsspor i en sjakt i hagen (Bueklev 2008) – et område som senere ble tatt
ut av reguleringsplanen. Kulturminnenes nære plassering indikerer at disse trolig tilhører
én og samme lokalitet.
Undersøkelsen påviste at feltet var stedvis blitt tildekket av flyvesand, samt at flere av
fyllskiftene omfattet anlegg bestående av overlappende og/eller sidestilte strukturer.
Funnbildet endret seg kontinuerlig og tidvis mye gjennom undersøkelsen. Det ble derfor
utfordrende å tolke og undersøke alle bosetningssporene innen prosjektets tidsramme.
Mange strukturer ble ikke snittet, men tolket på grunnlag av utseende og form.
Lokalitetens kompleksitet gjør at vi ikke kan utelukke at det har vært flere forhistoriske
hus her enn dem vi klarte å identifisere. Bebyggelsen på Tobienborg har vært flerfaset. I
slike komplekse bebyggelsesmiljøer er gjerne aktivitet fra ulike perioder blandet sammen,
noe som gjør utskillelse av ulike aktivitetsfaser og bygninger utfordrende.

6

UTGRAVNINGSRESULTATER

Utgravningsområdet var avgrenset av drivhuset til Plantasjen i vest, bakhagen til
Tobienborg gård i nord og Sleipners vei i sør. Eiendomsgrensene mot nord og sør var
markert med gjerder. Avgrensningen mot tilstøtende eiendom i øst var markert av en
loddrett, betongkledd, terrasekant som var drøye 1 m høy.
Området var dekket av belegningsstein. Under dette var et planeringslag av moderne
subus som lå over et tynt lag av gammel matjord. Dette jordlaget dekket områdets
undergrunn som bestod av sand. I østre del av feltet (0-50 cm fra avgrensning) var det i
tillegg påfylt gulbrun sand over den gamle matjorden. Avdekkingsdybden varierte derfor
en del innenfor planområdet (1 m i øst og 40 cm i vest).
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Figur 6: Profilet til østlig feltavgrensning (foto Cf35952_22).

Det ble maskinelt avdekket ca. 680 m² fordelt på to felt. Feltet ble delt i to på grunn av en
nedgravd strømkabel som krysset utgravningsområdet nord-sør i vestre del. Det ble til
sammen nummerert 485 strukturer, 13 ble avskrevet etter nærmere undersøkelse. Det
reelle antallet strukturer var dermed 472. Av disse ble 204 snittet eller totalgravd (43,2
%). Strukturtypene fordelte seg slik:
Stolpehull

Kokegroper/ildsted

Nedgravning/grop

Kulturlag/lag

Grøft

Mulig
grophus
424
20
18
7
2
1
Tabell 2: Oversikt over de ulike strukturtypene, og deres antall avdekket under utgravningen.

Sum
472

Antallet strukturfunn var stort på Tobienborg, og de var alle relatert til
bosetningsaktivitet. Det er skilt ut fire sikre tre-skipete langhus (Hus I-IV) og to mulige
bygg/tre-skipet langhus (Hus/bygg V-VI), i tillegg til et gjerde/fegate eller mulig treskipet langhus. Enkelte av husene overlappet, samt det ble påvist flere spor av
utbytning/reparasjon av stolper i stolpehullene. Dette indikerer at bosetningen har vært
flerfaset. Utgravningen påviste i tillegg et mulig grophus, nedgravninger, kokegroper og
enkelte kulturlag. Det ble funnet et hestebissel og flere jernnagler av jern. Et fåtall
keramikkskår, hvorav enkelte dekorert med negl -eller hulkiledekor ble også funnet.
Det ble avdekket et stort antall nedgravninger og grøfter fra nyere tid i
utgravningsområdet. De fleste skriver seg trolig fra områdets bruk som plantemarked,
også før Plantasjen ble etablert. Det ble også avdekket et stort antall staurhull som er
tolket forbundet med virksomheten. Denne type fyllskifte er ikke uvanlig i forhistorien,
men det er vanskelig å bedømme alder ut i fra ytre karakteristika. Da det ikke kunne
utskilles et gjenkjennelig mønster i staurhullenes distribusjon ble de utelatt fra innmåling
for å spare tid.
Da vi hadde fjernet de relativt lufttette planeringslagene og belegningssteinen kjente vi en
kraftig gjødselslukt, særlig da den gamle matjorden ble fjernet. I felt tenkte vi at dette
hadde sammenheng med gjødsling av matjorden, eller aktivitet fra plantemarkedet. Etter
hvert ble det tydelig at lukten var mer konsentrert over enkelte fyllskifter.
Naturvitenskapelig analyser utført i ettertid har antydet at hvertfall deler av lukten
sannsynligvis skyldtes forhistorisk latrineavfall.
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Figur 7: Oversiktskart av flateavdekket område (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 10/01.2018, K.
Sæther).
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STOLPEHULL OG STOLPEBYGDE KONSTRUKSJONER (HUS OG GJERDE)

Stolpehull utgjorde den største funnkategorien på Tobienborg, 424 av 472 strukturer (dvs.
90 %). Stolpehullene fordelte seg over hele feltet, men med særlig konsentrasjon i østre
halvdel. Stolpehullene hadde ulik størrelse og form, og fyllet bestod av ulike nyanser av
gråbrun, gulbrun sand med varierende innblanding av humus, grus og kull. Et knippe
stolpehull vest på feltet, nær kokegropene A3514, A3528 og A3651, var svært
kullholdige og skilte seg ut. Stolpehullene virket brent, men det ble likevel ikke observert
brente stolper i dem.

Figur 8: Profilet til stolpehull A3551 med svært kullholdig stolpeavtrykk (foto Cf35952_177).

Flere stolpehull hadde skoningsstein der de fleste var varmepåvirket. I mange stolpehull
var avtrykkene av stolpene synlig i plan og/eller i profil. Flere av strukturene var doble
og/eller omfattet spor som tilsa de var blitt gjenbrukt.
Godt og vel 113 stolpehull (26,6 %) ble tolket som spor etter fire tre-skipete langhus (Hus
I-IV), to mulige bygg/tre-skipet langhus (Hus/bygg V-VI), og et gjerde/fegate (mulig
huskonstruksjon). En veggrøft/takdrypp ble tolket som del av Hus I, og tilsvarende ble
noen kokegroper og ett kulturlag knyttet til aktivitet i Hus III.
Flere av husene er tolket som fler-fasete fordi stolpehullene inneholdt spor etter
reparasjoner og utskiftninger. Hus II, Hus V og Hus VI overlappet Hus III. I tillegg var
Hus III og Hus IV plassert nesten inntil hverandre. Det er derfor usannsynlig at alle
husene som er skilt ut på Tobienborg var samtidige. I områder pepret med stolpehull var
det vanskelig å fastslå hvilke stolper som tilhørte hvilke bygg. Et fåtall stolpehull
forekommer derfor i tolkningen av to hus/bygg.
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Figur 9: Oversiktskart over mulige hus på Tobienborg (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert
10/01.2018, K. Sæther).
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Langhus I-IV ble prioritert undersøkt med naturvitenskapelige prøver og radiologiske
dateringer. De er sikkert tolket som langhus, og de jordgravde konstruksjonselementenes
er godt bevart. Hus III var størst og hadde tilsynelatende det mest intakte grunnplanet.
Prøver fra nær samtlige strukturer fra Hus III ble innsamlet og analysert. For hus II-IV
ble det innsamlet og analysert prøver fra stolpehull for takbærende stolper. Det ble sendt
inn en dateringsprøve fra ett stolpehull i konstruksjonen som er tolket som et mulig
gjerde/fegate eller huskonstruksjon.
I flere tilfeller med tettstilte og/eller doble stolpehull var det vanskelig å avgjøre hvilken
stolpe som inngikk i grinden (dvs. et par av stolper som står på tvers av husets
lengderetning og festet sammen av en bete i toppen). I disse tilfellene er A–nummeret til
det mest sannsynlige stolpehullet ført opp først, og alternativer i parentes. Vurderingen er
gjort på bakgrunn av stolpehullenes plassering, størrelse (dybde og omkrets) og fyll.
Avstandene som er oppgitt i tabellene under, er målt fra midten av stolpehullene.
6.1.1 HUS I, TRE-SKIPET LANGHUS
Hus I var et tre-skipet langhus, orientert nordvest-sørøst, og omfattet 21 stolpehull for
takbærende stolper, samt deler av en veggrøft. Deler av husets grunnplan i nordvest ligger
utenfor plangrensen (i bakhagen til Tobienborg). I nordre del av Hus 1 var det en eldre
nedgravning, eller et mulig grophus (A401) (3,12 x 2,23 m). Et stolpehull (A6839) i Hus
I ble påvist under den nordlige sidekanten av gropen. Fyllet i gropa ble ikke tømt
fullstendig. Det er derfor mulig at eventuelle stolpehull kan ha blitt oversett.

Figur 10: Oversiktskart over husområde som omfatter Hus I (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert
13/12.2016, K. Sæther).
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Hus I omfattet flere doble og/eller nærstilte stolpehull som vitner om et flerfaset bygg.
Det var mulig å skille ut tre mulige faser (fase 1-3). Spesielt i søndre del av huset var det
mulig å skille ut stolperekker som var orientert mer eller mindre parallelt. Det var ikke
mulig å definere tilsvarende rekker i nord, og stolpehullene her ble derfor «gjenbrukt» i
tolkningene av bruksfaser. Huset synes slik å ha blitt reparert oftere i sør enn i nord.
Alternativt representerer rekkene i sør spor etter eldre to-skipete langhus. Det er også et
poeng at stolpehullene i nordre del var gjennomgående grunnere enn i sør. Dette gjorde
det vanskeligere å fastslå eventuelle sport etter reparasjoner og utskiftninger.
Stolpehullenes grunne dybde kan skyldes at terrenget helte nedover mot øst i dette
området. I tillegg var undergrunnen i det nordøstlige hjørnet av utgravningsområdet dypt
skåret av plogspor. Spor av reparasjoner og utskiftninger kan ha blitt fjernet f.eks. ved
pløying.

Figur 11: Oversiktskart Hus I, fase 1 og 2 (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 09/12.2016, K.
Sæther).

Moderne aktivitet preget søndre del av Hus I der to grøfter og en rektangulær
nedgravning delvis lå innenfor husets grunnplan. Grøftene ble tømt og flere stolpehull
dukket opp under. Fire av disse (A514, A588, A6772 og A6822) inngår i tolkningen av
Hus I, og var naturlig nok ganske grunne. Nedgravningen viste seg å være dypere enn
stolpehullene i området rundt, og eventuelle spor etter stolper er følgelig tapt.
Ved nordre feltkant i husets sørvestlig hjørne ble det avdekket en smal, buet grøft A619,
tolket som veggrøft eller takdrypp. Grøften inngår i to av tolkningene, (fase 1 og 2) av
husets grunnplan. I den tredje tolkningen er orienteringen mellom stolpeparet i grinden og
veggrøften ulik, samt avstanden mellom dem for stor til at strukturene kan være
samtidige. Avstanden mellom grøften (langsiden) og stolpehullene i sørlig stolperekke i
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fase 2 er drøye 2 meter, og derfor litt stor, men ikke utenkelig. Dette kan være forenelig
med et to-skipet hus som består av søndre stolperekke i fase 2 og grøft A619.
Stolpehullene i de ulike fasene av Hus I er skilt ut med bakgrunn i strukturenes avstand
og symmetri, og likheter i størrelse og innehold. Stolpehullene i søndre stolperekke fase 1
og 2 var generelt store og tydelige. Fase 1 ble prioritert til uttak av naturvitenskapelige
prøver. To prøver er tatt fra søndre stolperekke fase 2. Det var tilsynelatende fin
symmetri mellom stolpehullparene i fase 3. Nærmere undersøkelse viste imidlertid at
stolpehullene var små og grunne, og derfor usikre som takbærende stolper. Tolkningen av
fase 3 viste seg å være usikker, og ble ikke prioritert for prøvetaking.

Figur 12: Stolpehull for takbærende stolpehull i Hus I, fase 3, sett mot VNV (foto Cf35952_92).

6.1.1.1 Hus I, fase 1
Tolkningen av Hus I, fase 1 inkluderer 11 stolpehull for takbærende stolper fordelt på
seks grinder, samt en veggrøft/takdrypp som utgjør deler av husets sørvestre hjørne.
FORM
Lengde mellom første og siste, kjente grindpar
Mulig lengde kalkulert med bakgrunn i buen til veggrøft/takdrypp
Bredde
Grindbredde
Stolpefagdybde
Datering
Tabell 3: Sammenfatning av Hus I, fase 1.

TRE-SKIPET LANGHUS
9,30 m
Ca. 15,30 m
Drøye 5 m
2,99 – 3,25 m
1,41 – 2,25 m
Trolig vikingtid

Dobbelt-stolpehull A588/6822 lå omtrent 1,30 m fra sørøstlig ende av veggrøft/takdrypp
A619. Grindenes gjennomsnittlige bredde tilsier at husets bredde kan beregnes til omtrent
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5 m. Grøftens bue indikerer husets kortvegg/gavl, og avstanden til A588/6822 var ca. 3
m. Avstanden er såpass stor at huset kanskje har hatt et grindpar til, eller en enkeltstående
takbærende stolpe ved gavlen. Disse ligger i så fall i bakhagen til Tobienborg, utenfor
planområdet.

Figur 13: Oversiktskart Hus I, fase 1 (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 09/12.2016, K. Sæther).

Grindbredden i hus I fase 1 var relativt jevn. Det var kun ca. 35 cm forskjell mellom den
største og minste grinden av de fire som kunne måles. Huset har hatt en relativt
rektangulær form, der langveggene muligvis har vært rette eller lett buet. Fagdybden
mellom grindene økte generelt fra sørøst (1,43 m) mot nordvest (2,25 m).
Grindpar
1 par

Sørvest
Grindbredde
Nordøst
Struktur
A588
?
Struktur
A6822
Fagdybde
2,25 m
Fagdybde
2 par
Struktur
A534
?
Struktur
Fagdybde
1,73 m
Fagdybde
3 par
Struktur
A460
3,18 m
A6839
Struktur
Fagdybde
2,17 m
1,95 m
Fagdybde
4 par
Struktur
A378
2,91 m
A316
Struktur
Fagdybde
1,92 m
1,88 m
Fagdybde
5 par
Struktur
A6772
3,25 m
A277
Struktur
Fagdybde
1,43
1,59 m
Fagdybde
6 par
Struktur
A951
2,99 m
A234
Struktur
Tabell 4: Grindbredde og fagdybde mellom grindparene i Hus I, fase 1.
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Figur 14: Profiltegning av stolpehull for takbærende stolper i Hus I, fase 1.

Alle stolpehull i Hus I fase 1 ble undersøkt. De var hovedsakelig ovale, mellom 27-50 cm
i lengde, 23-42 cm i bredde og 9-40 cm dype. Det ble påvist stolpeavtrykk i seks
nedgravninger. Avtrykkene var mellom 20 og 34 cm brede, og 7 til 27 cm dype. Grind 1
omfattet ett dobbelt-stolpehull A588/6822 som antyder utskiftning og reparasjon.
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Figur 15: Profilet til stolpehull A588/6822 (foto Cf35952_325).

53x40
40
42x42
30
52x39
38
39x33
29
x
34x27
31x7
x
17
28x25
34x34
29
x
20x20
24x19
x
22
30x31
43x37
20
23x16
x
16
31x29
40x29
9
21x15
x
20
27x23
Tabell 5: Sammenfatning av stolpehull etter mulig takbærende stolper i Hus I, fase 1.

A-nr. nord

Mål plan,
cm

Dybde, cm

Stolpeavtrykk

Mål avtr.
Br. dybde

Skoningsstein

Skoningsstein

Mål avtr.
Br. dybde

Stolpeavtrykk

Dybde, cm

Mål plan,
cm

A-nr. Sør
A588
A6822
A534
A460
A378
A6772
A951

?
?
A6839
A316
A277
A234

Det ble funnet en jernnagle F6873 i stolpehull A534, i tillegg til flere brente
beinfragment. Beina var så små at de ikke ble innsamlet. Makrofossilprøver fra fem
stolpehull fra Hus I, fase 1 er analysert.
PM.nr.

Anr

Hus
I/1

Analyse resultat
1 havrekorn, 1 byggkorn, 12 kornfragm., 7 strå av korn, 5 udef. korn, 100
6997
588
meldestokk og 1 vaks
6999
534
I/1
3 byggkorn, 1 kornfragm., 3 strå av korn, 100 meldestokk
7001
460
I/1
1 kornfragm., 4 strå av korn og 10 meldestokk
7003
6772
I/1
1 kornfragm., 1 udef.
7005
951
I/1
2 kornfragm., 17 meldestokk og 3 vassarve
Tabell 6: Resultat av makrofossilanalyse av prøver fra stolpehullknyttet til Hus I, fase 1.

I prøvene fra Hus I er det påvist flest byggkorn, men også både havre, og korn som ikke
kunne artsbestemmes. I tillegg ble det funnet fragmenter av forkullede kornstrå. Det er
også påvist ugressfrø i materialet, og da spesielt meldestokk, men også vassarve. Korn av
havre og bygg, samt fragmenter av korn er radiologisk datert.
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Pnr.

Anr.

Struktur

Lab.nr

PM6997
588
Stolpehull
LuS-13219
PM6999
534
Stolpehull
LuS-13220
PM7001
460
Stolpehull
LuS-13221
Tabell 7: Oversikt over daterte prøver fra Hus I/fase1.
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Datert
materiale
Korn
Korn
Korn

Ukalibrert
C14-dat.
1070±40
1085±40
3420±40

Kalibrert datering
1 sigma (OxCal.)
900-1020 e.Kr.
895-995 e.Kr.
1770-1665 f.Kr.

Figur 16: Radiologiske dateringer fra Hus I/fase 1 fremstilt i en samlingstabell generert av OxCal
(Atmospheric curve from Reimer et. al (2013); OxCal v4.3.2 Bronk Ramsey (2017): r5 IntCal13).

Dateringene spriker noe og resultatet ligger innenfor tidsspennet 1770 f.Kr.-1020 e.Kr.
som tilsvarer eldre bronsealder-vikingtid. Huset er flerfaset, men det er lite sannsynlig at
et bygg har stått på samme plass over et så langt tidsspenn. Dateringen av kornfragmentet
fra stolpehull A460 til eldre bronsealder avviker ikke bare fra de to andre dateringene fra
Hus I, fase 1, men også fra samtlige 24 dateringer fra lokaliteten (se også kap.7.2). Det er
derfor sannsynlig at kornfragmentet representerer enten bakgrunnsstøy fra tidligere
aktivitet, eller at resultatet skyldes kontaminering av prøvematerialet. De to øvrige
dateringene fra Hus I, fase 1 ligger innenfor tidsspennet 895-1020 e.Kr (sigma 1). Det
antyder at huset var i bruk på 900-tallet, dvs. i vikingtiden (800-1050 e.Kr.).

6.1.1.2 Hus I, fase 2
Tolkningen av Hus I, fase 2 inkluderer 10 stolpehull for takbærende stolper fordelt på
seks grinder, samt en veggrøft/takdrypp som utgjør deler av husets sørvestlige hjørne.
FORM
Lengde mellom første og siste, kjente grindpar
Mulig lengde ut ifra buen til veggrøft/takdrypp
Bredde
Grindbredde
Stolpefagdybde
Tabell 8: Sammenfatning av Hus I, fase 2.

TRE-SKIPET LANGHUS
9,15 m
Ca. 16,15 m
Drøye 5 m
2,12 – 2,34 m
1,53 – 2,09 m

TO-SKIPET LANGHUS
9,15 m
Ca. 16,15 m
4m
1,53 – 2,09 m

Avstanden mellom veggrøft/takdrypp (kortside/gavl) og siste stolpehull A601 i grind 1,
var omtrent 3,5 m. Det er en relativt stor avstand. Det har derfor muligvis vært en grind
til mellom de påviste grindene i nordvest. Dersom det dreier seg om et to-skipet hus
(sørlig stolperekke og veggrøft/takdrypp), har huset sannsynligvis hatt én eller to stolper
til i enden i nordvest. Disse er ikke identifisert, og ligger trolig utenfor planområdet, i
bakhagen til Tobienborg.
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Distribusjonen av stolpehull i fase 2 likner fase 1. Grindbredden gjennom huset er jevn
(2,12-2,34 m), men fagdybden mellom grindene øker fra sørøst (1,53 m) til nordvest
(2,09 m).
Grindpar
1 par

Sørvest
Grindbredde
Nordøst
Struktur
A601
?
Struktur
Fagdybde
Fagdybde
2 par
Struktur
A514
?
Struktur
Fagdybde
2,09 m
Fagdybde
3 par
Struktur
A450
2,34 m
A6839
Struktur
Fagdybde
2,08 m
1,95 m
Fagdybde
4 par
Struktur
A366
2,25 m
A316
Struktur
Fagdybde
1,54 m
1,88 m
Fagdybde
5 par
Struktur
A355
2,18 m
A277
Struktur
Fagdybde
1,53 m
1,59 m
Fagdybde
6 par
Struktur
A943
2,12 m
A234
Struktur
Tabell 9: Grindbredde og fagdybde mellom grindparene i Hus I, fase 2.

Grindpar
1 par
2 par
3 par
4 par
5 par
6 par

Figur 17: Oversiktskart over Hus I, fase 2 (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 09/12.2016, K.
Sæther).
Mål plan,
cm

A-nr. nord

Dybde, cm

Stolpeavtrykk

Mål avtr.
Br. dybde

Skoningsstein

29x27
26
x
20x20
30x28
25
x
18x19
33x33
28
x
12x26
x
17
28x25
48x38
24
x
20x20
24x19
x
22
30x31
36x31
23
x
16x21
23x16
x
16
31x29
22x21
20
x
21x15
x
20
27x23
Tabell 10: Sammenfatning av stolpehull etter mulig takbærende stolper i Hus I, fase 2.

?
?
A6839
A316
A277
A234
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Skoningsstein

Mål avtr.
Br. dybde

Stolpeavtrykk
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Mål plan,
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A-nr. Sør
A601
A514
A450
A366
A355
A943
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Samtlige stolpehull i Hus I, fase 2 ble undersøkt. De var runde og ovale, mellom 27-48
cm i lengde, 21-38 cm i bredde og 16-28 cm dype. Det ble påvist ni stolpeavtrykk.
Avtrykkene var mellom 12 og 24 cm brede, og 15 til 26 cm dype. Det ble bare observert
skoningsstein i stolpehull A943.
Det ble funnet brente bein, men de var så sterkt fragmentert at de ikke ble samlet inn.
Makrofossilprøver fra to stolpehull til Hus I, fase 2 ble analysert.
PM.nr.
Anr
Hus
Analyse resultat
7490
601
I/2
3 strå av korn og 5 meldestokk
7492
366
I/2
6 strå av korn
Tabell 11: Resultat av makrofossilanalyse av prøver fra stolpehullknyttet til Hus I, fase 2.

Det ble ikke påvist korn i prøvene fra Hus I/fase 2, men forkullede fragment av kornstrå i
begge, og dessuten ugressfrø fra meldestokk.

6.1.1.3 Hus I, fase 3
Tolkningen av Hus I, fase 3 inkluderer 8 stolpehull for takbærende stolper fordelt på
fire/(fem) grinder, orientert litt mer mot nord-sør enn de foregående alternativene for Hus
I.
FORM
Lengde mellom første og siste, kjente grindpar
Bredde
Grindbredde
Stolpefagdybde
Tabell 12: Sammenfatning av Hus I, fase 3.

TRE-SKIPET LANGHUS
7,6 m
2,10 – 2,18 m
1,55 – 2,23 m

Avstanden mellom stolpehullene i grind 1 og 3 var drøye 4 meter. Det savnes derfor en
grind 2 mellom dem. Denne ble trolig fjernet ved anleggelsen av det mulige grophuset
A401 som delvis også går inn bakhagen til Tobienborg.

Figur 18: Oversiktskart Hus I, fase 3 (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 12/12.2016, K. Sæther).
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Fagdybden mellom grindene øker fra sørøst (1,55 m) til nordvest (2,23 m) og
grindbredden varierer mellom 2,10-2,18 m.
Grindpar
1 par

Sørvest
Grindbredde
Nordøst
Struktur
A498
?
Struktur
Fagdybde
Fagdybde
2 par
Struktur
?
?
Fagdybde
Fagdybde
Struktur
3 par
Struktur
A391
2,10 m
A325
Struktur
A6762
Fagdybde
2,16 m
2,23 m
Fagdybde
4 par
Struktur
A355
2,18 m
A277
Struktur
Fagdybde
1,55 m
1,59 m
Fagdybde
5 par
Struktur
A943
2,11 m
A234
Struktur
Tabell 13: Grindbredde og fagdybde mellom grindparene i Hus I, fase 3.

Grindpar
1 par
2 par
3 par

4 par
5 par

Samtlige stolpehull i Hus I, fase 3 ble undersøkt. De var runde og ovale, mellom 22-36
cm i lengde, 15-31 cm i bredde, og 16-28 cm dype. Det ble observert seks stolpeavtrykk.
Avtrykkene var mellom 12 og 32 cm brede, og 15 til 27 cm dype. Kun stolpehull A943
hadde skoningsstein. Grind 3 hadde et dobbelt-stolpehull A391/6762 som antyder
reparasjoner.

24x22
28
x
15x27
32x27
x
21
32x27
22x15
16
36x31
23
x
16x21
23x16
x
16
31x29
22x21
20
x
21x15
x
20
27x23
Tabell 14: Sammenfatning av stolpehull etter mulig takbærende stolper i Hus I, fase 3.

A-nr. nord

Mål plan,
cm

Dybde, cm

Stolpeavtrykk

Mål avtr.
Br. dybde

12x24

Skoningsstein

x

Skoningsstein

Mål avtr.
Br. dybde
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Stolpeavtrykk

Mål plan,
cm
23x19

Dybde, cm

A-nr. Sør
A498
?
A391
A6762
A355
A943

?
?
A325
A277
A234

Det ble funnet en jernnagle F6771 i stolpehull A325, i tillegg til flere brente beinfragment
som ikke ble samlet inn.
6.1.2 HUS II, TRE-SKIPET LANGHUS
Hus II var et tre-skipet langhus, orientert nordøst-sørvest, og inkluderer 14/(16) stolpehull
for takbærende stolper fordelt på fem grinder.
FORM
Lengde mellom første og siste grindpar
Bredde
Grindbredde
Stolpefagdybde
Datering
Tabell 15: Sammenfatning av Hus II.
Kulturhistorisk museum
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TRE-SKIPET LANGHUS
12,6 m
2,20 – 3,17 m
2,50 – 4,05 m
Vikingtid
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Figur 19: Oversiktskart av Hus II, samt Ø-del av Hus III og V-del av Hus IV (Kartgrunnlag: Statens
kartverk. Produsert 16/12.2016, K. Sæther).

Det var tett med stolpehull i området for Hus II, og husets sørvestre halvdel krysset både
østre ende av Hus III og vestre ende av Hus IV. Vestre stolpe i femte grind inkluderer
fem stolpehull (A5090, A61171, A6201, A6908 og A6950), som også inngår i tolkningen
av Hus III (søndre stolpe grind 7). De mange stolpehullene i området gjorde det vanskelig
å identifisere sikkert hvilke stolpehull som tilhørte hvilke hus. Alle er derfor gjengitt i
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begge hustolkningene. Stolpehullene ble avdekket under en moderne grøft som var en av
fem som lå innenfor husets grunnplan.

Figur 20: Plantegning av samling stolpehull knyttet til Hus II og Hus III.

Grindbredden i Hus II øker jevnt fra nordøst (2,20 m) til sørvest (3,17 m). Det indikerer
at langhuset har hatt en trakteform. Fagdybden mellom grindene varierer, med avstand
mellom grind 2 og 3 (4,05 m) og grind 4 og 5 (3,50 m). Dette kan ha sammenheng med
rominndeling.
Grindpar
1 par

2 par
3 par
4 par

Vest
Struktur
Fagdybde
Struktur
Fagdybde
Struktur
Fagdybde
Struktur

A828
(A819)
2,55 m
A906
4,05 m
A1694
2,79 m
A1766

2,55 m
2,72 m
2,77 m

Øst
A1489
(A6894)
2,50 m
A1555
3,95 m
A1614
2,85 m
A5645
A5658
3,23 m
A5473

3,50 m
A6171,
3,17 m
A6950
(A5090,
A6201,
A6908)
Tabell 16: Grindbredde og fagdybde mellom grindparene i Hus II.

5 par

Fagdybde
Struktur

Grindbredde
2,20 m

Struktur
Fagdybde
Struktur
Fagdybde
Struktur
Fagdybde
Struktur
Fagdybde
Struktur

Grindpar
1 par

2 par
3 par
4 par

5 par

Samtlige stolpehull i Hus II ble undersøkt. De var hovedsakelig ovale, mellom 20-69 cm i
lengde, 15-54 cm i bredde, og 8-70 cm dype. Det ble funnet små, brente beinfragment i
alle stolpehull, men ble ikke samlet inn. Det ble påvist fire stolpeavtrykk. Avtrykkene var
mellom 23 og 40 cm brede, og 12 til 21 cm dype. Det ble påvist doble eller nærstilte
stolper i grind 1, 4 og 5 som antyder reparasjoner.
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Figur 21: Oversiktskart Hus II (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 14/12.2016, K. Sæther).
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A-nr. nord

A6171, 39x31
22
A6950 37x36
23
x
32x12
(A5090, 47x23
38
x
40x21
A6201, 34x24
27
x
23x18
A6908) 27x23
8
Tabell 17: Sammenfatning av stolpehull etter mulig takbærende stolper i Hus II.

18
12
13
20
50
70
27

Mål plan,
cm

33x19

Dybde, cm

Stolpeavtrykk

x

Mål avtr.
Br. dybde

19
13
34

Skoningsstein

56x54
46x61
34x26

Skoningsstein

19

Mål avtr.
Br. dybde

32x29

Stolpeavtrykk

Mål plan,
cm

Dybde, cm

A-nr. Sør
A828
(A819)
A906
A1694
A1766

43x39
20x15
45x34
37x31
41x40
34x29
69x53

A1489
A6894
A1555
A1614
A5645
A5658
A5473
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Figur 22: Profiltegning av stolpehull for takbærende stolper i Hus II.

Makrofossilprøver fra fem stolpehull ble innsamlet og analysert.
PM.nr.
Anr
Analyse resultat
7052
819
9 kornfragm., 3 strå av korn, 35 meldestokk og 1 melbær
7054
906
9 meldestokk og 2 vassarve
7056
1614 1 kornfragm., 14 meldestokk og 1 vassarve
7058
5645 1 udef. korn, 1 kornfragm., 1 strå av korn og 200 meldestokk
7060
5473 1 mulig hvetekorn, 5 kornfragm., 21 strå av korn, 20 meldestokk, 1 faks, 1 udef.
Tabell 18: Resultat av makrofossilanalyse av prøver fra stolpehull knyttet til Hus II.
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I prøvene fra Hus II er det påvist mulig hvetekorn og flere fragment av korn som ikke
kunne artsbestemmes. I tillegg er det funnet fragmenter av forkullede kornstrå. Det er
også påvist ugressfrø, og da spesielt meldestokk, men også vassarve og faks. Korn av
hvete, samt fragment av korn er radiologisk datert.
Pnr.

Anr.

Struktur

Lab.nr

PM7052
819
Stolpehull
LuS-13223
PM7058
5645
Stolpehull
LuS-13224
PM7060
5473
Stolpehull
LuS-13225
Tabell 19: Oversikt over daterte prøver fra Hus II.

Datert
materiale
Korn
Korn
Korn

Ukalibrert
C14-dat.
1120±40
1065±40
1135±40

Kalibrert datering
1 sigma (OxCal.)
885-980 e.Kr.
900-1020 e.Kr.
775-980 e.Kr

Figur 23: Radiologiske dateringer fra Hus II fremstilt i en samlingstabell generert av OxCal (Atmospheric
curve from Reimer et. al (2013); OxCal v4.3.2 Bronk Ramsey (2017): r5 IntCal13).

Dateringene ligger innenfor tidsspennet 775-1020 e.Kr. som tilsvarer vikingtid. Det er
størst sannsynlighet for at huset var i bruk i en periode mellom 900-980 e.Kr.
6.1.3 HUS III, TRE-SKIPET LANGHUS
Hus II var et tre-skipet langhus, orientert vestnordvest-østsørøst, og inkluderer 32/(35)
stolpehull for takbærende stolper fordelt på ni grinder. Også tre kokegroper/ildsted og fire
flekker med kulturlag er knytter til aktiviteten i huset.
FORM
Lengde mellom første og siste grindpar
Bredde
Grindbredde
Stolpefagdybde
Datering
Tabell 20: Sammenfatning av Hus III.

TRE-SKIPET LANGHUS
21 m
1,86 – 3,03 m
1,93 – 5,05 m
Vikingtid

Det ble avdekket mange og tettstilte stolpehull i området for Hus III. Hus III krysset
sørvestlig del av Hus II, nordlig del av hus/bygg V og sørlig del av hus/bygg VI. I tillegg
lå østlig ende av Hus III nærmest inntil søndre stolperekke i Hus IV.
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Figur 24: Oversiktskart over husområde som omfatter Hus III (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert
13/12.2016, K. Sæther).
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Figur 25: Stolpehull for takbærende stolpehull i Hus III, sett mot VNV (foto Cf35952_129).

Nordre stolpe i grind 7 inkluderer fem stolpehull (A5090, A61171, A6201, A6908 og
A6950) som også inngår i tolkningen av Hus II (vestre stolpe, grind 5). Disse ble
avdekket under en moderne grøft som var en av to som lå innenfor husets grunnplan, i
tillegg til en moderne, rektangulær nedgravning. Stolpehull A3783 utgjør trolig søndre
stolpe i grind 2. Den nordre makkeren mangler og synes fjernet i forbindelse med den
moderne nedgravningen. A3783 inngår for øvrig også i tolkningen av Hus III.

Figur 26: Oversiktskart av Hus III (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 13/12.2016, K. Sæther).
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Flere av grinder i tolkningen omfatter flere mulige alternativer til parstilte stolpehull,
fordi mange var enten doble og/eller tettstilte som antyder reparasjoner.
Grindene var smalest i endene av huset (grind 1 og 9) (1,86 m og 2,14 m). Det indikerer
et langhus med lett buede langsider. Grindbredden økte mot midten av huset (unntatt for
grind 5 som var smalere). Fagdybden varierte også gjennom huset. Det var størst avstand
mellom grindene i vestre del av huset (grind 2, 3, 4 og 5), men størst fagdybde (4,80 m)
var mellom grind 8 og 9 i øst.
Grindpar
1 par

4 par

Sør
Struktur
A3769
Fagdybde
1,93 m
Struktur
A3783
Fagdybde
2,84 m
Struktur
A3006
(A6964,
A6976)
Fagdybde
2,37 m
Struktur
A2817

5 par

Fagdybde
Struktur

6 par

Fagdybde
Struktur

7 par

Fagdybde
Struktur

8 par

Fagdybde
Struktur

9 par

Fagdybde
Struktur

2 par
3 par

2,78 m
A2317
(A6580)
2,06 m
A2170
(A7068)
1,93 m
A6201
A6908
(A6950,
(A6171,
A5090)
2,40 m
A6540,
A5327
(A5460,
A7280,
A7224)
4,70 m
A5786

Grindbredde
1,86 m
?
2,95 m

Nord
Struktur
Fagdybde
?
Struktur
Fagdybde
A2768
Struktur
(A6939)
A3130

Grindpar
1 par
2 par
3 par

Fagdybde
Struktur

4 par

2,50 m

2,30 m
A2650,
A2664
2,85 m
A6338

Fagdybde
Struktur

5 par

2,88 m

2,18 m
A2116

Fagdybde
Struktur

6 par

2,40 m
A1854
(A1841,
A1815)

Fagdybde
Struktur

7 par

2,30 m

2,15 m
A1776
(A7290)

Fagdybde
Struktur

8 par

2,14 m

4,80 m
A5734
(A5724)

Fagdybde
Struktur

9 par

2,90 m

3,03 m

Tabell 21: Grindbredde og fagdybde mellom grindparene i Hus III.

Samtlige stolpehull i Hus III ble undersøkt. De var både runde og ovale i plan, mellom
20-66 cm i lengde, 20-57 cm i bredde, og 8-66 cm dype. Det ble observert 11
stolpeavtrykk. Avtrykkene var mellom 17 og 50 cm brede, og 9 til 37 cm dype. Det ble
påvist doble eller nærstilte stolper i alle grindene unntatt 1 og 2.
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Figur 27: Profiltegning av stolpehull for takbærende stolper i Hus III.
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A-nr.

50x31

Mål plan,
cm

x

x

31x32

x

32

40x31

21X28

x

44
22

63x48
28x27

A3130
?
A2768
(A6939)

32x31

x

64x38
66x56
30x30

A2650,
A2664
A6338

x
X

Dybde, cm

40x37
17x9

Stolpeavtrykk

X
x

Mål avtr.
Br. dybde

32x23

Skoningsstein

x

Skoningsstein

Mål avtr.
Br. dybde

A2317
(A6580)
A2170
(A7068)
A6201
A6908
(A6950,
A6171,
A5090)
A5327
A6540
A5460
(A7280,
A7224)
A5786

23
39
39
11
16
40

Stolpeavtrykk

Mål plan,
cm
42x35
60x57
58x43
24x24
27x27
68x64

Dybde, cm

A-nr.
A3769
A3783
A3006
(A6964,
A6976)
A2817
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x

32x31

30

56
40
17

52x42

27

29

32x31

A2116

34x24
27x23
37x36
39x31
47x23
47x32
30x26
27x26
30x25
20x20
59x46

27
8
23
22
38
35
29
15
66
30
35

32
24
34

44x30
31x27
39x37

A1854
(A1841,
A1815)

33
24

53x28
23x20

A1776
(A7290)

13
28

50x28
26x22

A5734
(A5724)

x

23x18

x

32x12

x

x
X

40x21
34x35

x

x

14x11

x

45x10

x

Tabell 22: Sammenfatning av stolpehull etter mulig takbærende stolper i Hus III.

Figur 28: Profilet til stolpehull A3006 knyttet til Hus III (foto Cf35952_413).
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Variasjonen i grindenes fagdybde og bredde, indikerer husets rominndeling. I endene var
grindbredden som nevnt liten. Det samme gjelder grind 5 og 8. Mellom grind 1 og 5 og 5
og 8 er fagdybden jevn. Det tyder på at huset kan ha vært inndelt i tre rom eller soner fra
vest:
Rom 1
Grind 1 til grind 5
Tabell 23: Mulig rominndeling i Hus III.

Rom 2
Grind 5 til grind 8

Rom 3
Grind 8 til grind 9

Figur 29: Mulig rominndeling i Hus III (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 30/03.2017, K.
Sæther).

Det ble ikke påvist spor etter dørstolper eller vegger som kunne bekrefte denne
tolkningen av husets inndeling. Mellom grind 3 og 5, i vest ble det derimot påvist en
dobbel-kokegrop eller ildsted (A2254/A7192) og en rest/bunn av en kokegrop/ildsted
A3033. Disse antyder at rommet kan ha blitt brukt som bolig. Grindene i det vestre
rommet sto i tillegg lengre fra hverandre enn ellers i huset som tyder på et mer «åpnet»
rom. Det stemmer bra med at denne delen av huset kan ha blitt brukt som bolig.
Stolpehullene i grind 3 og 4 var også store, tydelige og dype, som indikerer kraftige og
mulig forsterkede stolper.
Dobbel-kokegrop/ildsted, A2254/A7192 var orientert øst-vest, og var til sammen 1,30 m
lange. De var klart avgrenset mot undergrunnen, men ikke mot hverandre. A2254 var
likevel litt grunnere enn A7192 i profil, henholdsvis 19 og 27 cm. Strukturene skar
staurhull, og i østre avgrensning var det også et staurhull. Kun A2254 hadde en kullrand i
bunnen tilsynelatende skåret av kokegrop/ildsted A7192. Fyllet i begge strukturene
bestod av gråsvart, kull -og humusholdig sand, iblandet varmepåvirket stein.
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Figur 30: Dobbel-kokegrop/ildsted A2254/A7192 (foto Cf35952_465).

Rest/bunn av kokegrop/ildsted A3033 var ujevn og utdratt i plan, men godt synlig. Den
fremstod i profil som delt, og bestod av gråsvart kullblandet sand, litt humus og grus, og
enkelte mindre steiner som var varmepåvirket.

Figur 31: Rest/bunn av kokegrop/ildsted A3033 (foto Cf35952_489).

Det ble påvist fire rester av tynne kulturlag i forsenkninger i husets østre ende (A1669,
A1801, A5370 og A5571). A1669 og A5571 ligger på hver sin side av huset mellom
grind 8 og 9. De var motstilte og kan indikere inngangspartier i øst (rom 3). Lagene kan
da avspeile gjentatt tråkk, nedslitning og erosjon i inngangspartiene. Dette er også aktuelt
for A5370 som ligger ved en mulig inngang mellom rom 2 og 3. A1801 ble påvist like øst
for A5571. Kulturlagene er tolket som mulige spor etter tråkk.
Fragment av brent bein ble påvist i nær alle stolpehull og dobbel-kokegrop/ildsted
A2254/A7192. Mengden og størrelsen var dessverre så liten at de ikke ble innsamlet. Det
ble funnet jernnagler i fire/(fem) stolpehull spredt i hele huset. De kaster derfor ikke lys
over spesielle funksjoner og aktivitetssoner i rommene. Det ble også funnet et skår
keramikk, en flint og en liten bit slagg.
Fnr

6491
7239
7380
7561
7562

Anr

Struktur

Materiale

Beskrivelse

En brukket nagle med rundt hode og bøyd stilk.
1669 Kulturlag
Jern
6540 Stolpehull Keramikk
Ugjenkjennelig bit
3783 Stolpehull
Jern
2664 Stolpehull
Flint
Består av en hel nagle med rektangulært hode, samt to,
Stolpehull
rektangulære hoder av nagler med avbrukket stilk og et mulig
2664
Jern
hode av nagle som er ujevn med avbrukket stilk.
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Fnr

Anr

Struktur

200144 3006 Stolpehull
200146 2768 Stolpehull
200150 5786 Stolpehull

Materiale

Slagg
Jern
Jern

Saksnr. 15/13808

Beskrivelse
Tilnærmet rund, liten slaggbit.
Rektangulært naglehode vasket fram i PM7350.
Stilken til en nagle eller spiker. Vasket fram fra PM7324.

Tabell 24: Funn fra Hus III.

Makrofossiler kan indikere ulike aktivitetssoner i et hus. Det ble innsamlet og analysert
prøver fra 18 stolpehull i Hus III og kulturlag A5370.
PM.nr.

Anr

Struktur

Analyse resultat
5 byggkorn, 2 agnekledd bygg, 5 udef. korn, 11 kornfragm., 2 strå av
6526
5370
Kulturlag
korn og 13 meldestokk
7237
6540
Stolpehull
1 kornfragm., 38 strå av korn, 8 meldestokk og 5 starr
7324
5786
Stolpehull
1 udef. korn, 2 strå av korn og 20 meldestokk
7326
5734
Stolpehull
3 kornfragm., 7 strå av korn, 10 meldestokk og 1 vaks
7328
5327
Stolpehull
1 kornfragm. og 7 strå av korn
1 byggkorn, 2 udef. korn, 7 strå av korn, hasselnøttskall og 9
7330
1776
Stolpehull
meldestokk
7332
1854
Stolpehull
1 strå av korn og 5 meldestokk
7334
6950
Stolpehull
6 strå av korn og 7 meldestokk
1 udef. korn, 50 strå av korn, 20 meldestokk, 1 melbær og 1
7336
2170
Stolpehull
hønsegras
7338
2116
Stolpehull
1 udef. korn, 1 strå av korn, 25 meldestokk, 1 starr og 1 skræppor
6 byggkorn, 55 meldestokk, 1 vindeslirekne, 3 hønsegras, 3
7340
6338
Stolpehull
linbendel, 5 starr, 2 oxalis og 13 vassarve
7342
2317
Stolpehull
2 kornfragm., 26 strå av korn, 18 meldestokk, 2 gress og 1linbendel
2 strå av korn, 3 hasselnøttskall, 18 meldestokk, 1 vindeslirekne, 1
7344
2664
Stolpehull
soleie, 2 starr og 1 linbendel
7346
2817
Stolpehull
2 byggkorn, 3 strå av korn, 5 meldestokk og 2 soleie
7348
3006
Stolpehull
10 kornfragm., 30 strå av korn, 1 meldestokk, 4 starr og 1 hønsegras
4 kornfragm., 7 strå av korn, 2 hasselnøttskall, 20 meldestokk, 3
7350
2768
Stolpehull
hønsegras, 2 starr og 4 vassarve
7352
3783
Stolpehull
1 udef. korn, 2 kornfragm., 5 strå av korn, 1 gress og 11 meldestokk
7354
3769
Stolpehull
4 kornfragm., 16 meldestokk og 1 hønsegras
7356
3130
Stolpehull
1 rubusar
Tabell 25: Resultat av makrofossilanalyse av prøver fra stolpehull knyttet til Hus III.

Det ble påvist mye makrofossiler i Hus III sammenliknet med de andre husene. Spesielt
stråfragment og meldestokk forekom hyppig i materialet. Også noen cerealkorn kunne
artsbestemmes. Det ble også påvist ulike åkerugress, som vindeslirekne, hønsegress og
vassarve, og ruderatplanter, engplanter, hasselnøttskall og mjølbær.
Frø fra åkerugress og ruderatplanter var konsentrert til vestre halvdel av huset (rom 1), og
meldestokk til østre halvdel. Det er påvist særlig mye korn og kornfragmenter i kulturlag
A5370, mens korn ellers er relativt jevnt spredt i hele huset. Stråfragment dominerer i søndre
stolpehullrekke.
Distribusjonen indikerer at vestre del av huset har blitt benyttet til bearbeiding av korn, stall
buskap og/eller oppbevaring. Den østre og litt «renere» delen av huset synes brukt til
beboelse og hverdagslige aktiviteter. Dette er faktisk motsatt av hva vi trodde basert på
forekomst av kokegropene i vestre halvdel. Det finnes imidlertid danske eksempler på
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ildsteder i fjøsdelen. Kanskje er Hus III et liknende eksempel i norsk sammenheng. En
annen forklaring er at bruken eller aktivitetssonene i huset endret seg over tid.
Vi har C-14 datert korn fra fire stolpehull, og kull og hasselnøttskall fra to kokegroper.
Pnr.

Anr.

PK7212
PK7309

2254
3033

Struktur

Lab.nr

Kokegrop
LuS-13215
Kokegrop
LuS-13216
Kulturlag
LuS-13218
PM6526 5370
Stolpehull
LuS-13226
PM7330 1776
Stolpehull
LuS-13227
PM7340 6338
Stolpehull
LuS-13228
PM7346 2817
Stolpehull
LuS-13229
PM7352 3783
Tabell 26: Oversikt over daterte prøver fra Hus III.

Datert
materiale
Hasselnøttskall
Hassel, kull
Korn
Korn
Korn
Korn
Korn

Ukalibrert
C14-dat.
1135±40
1140±40
1140±40
1070±40
1125±40
1095±40
1095±40

Kalibrert datering
1 sigma (OxCal.)
775-980 e.Kr.
775-975 e.Kr.
775-975 e.Kr.
900-1020 e.Kr.
885-980 e.Kr.
890-990 e.Kr.
890-990 e.Kr.

Figur 32: Radiologiske dateringer fra Hus III fremstilt i en samlingstabell generert av OxCal (Atmospheric
curve from Reimer et. al (2013); OxCal v4.3.2 Bronk Ramsey (2017): r5 IntCal13).

Dateringene fra Hus III ligger i hovedsak innenfor vikingtid og slutten av merovingertid:
775-1020 på sigma 1 (66 % sannsynlighet). Dateringene fra stolpehullene A6338, A2817
og A3783 ligger konsentrert til 885-990 e.Kr. Stolpehull A1776 gir yngste datering til
900-1020 e.Kr. Dateringene fra kokegropene A3033 og A2254, og kulturlag A5370
ligger i tidsspennet 775-980 e.Kr. som da på sigma 1 kan være litt eldre enn dateringene
fra stolpehullene. Samlet overlapper imidlertid dateringene hverandre på 900-tallet, som
sannsynliggjør at Hus III var i bruk da.
6.1.4 HUS IV, TRE-SKIPET LANGHUS
Av Hus IV ble det avdekket stolpehull fra fem grinder i vestre del. Avgrensingen mot øst
mangler da huset strekker seg utenfor planområdet. Det dreier seg om et tre-skipet
langhus, orientert vestnordvest-østsørøst, der 14 stolpehull for takbærende stolper
fordeler seg på fem grinder.
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FORM
Lengde mellom første og siste kjente grindpar
Bredde
Grindbredde
Stolpefagdybde
Datering
Tabell 27: Sammenfatning av Hus IV.

Saksnr. 15/13808

TRE-SKIPET LANGHUS
8,8 m
1,71 – 2,70 m
1,10 – 3 m
Vikingtid

Figur 33: Stolpehull knyttet til takbærende stolpehull i Hus IV, sett mot V (foto Cf35952_258).

Grind 2 er litt usymmetrisk og usikker, men likevel tatt med i tolkningen. Østre del av
huset er sannsynlig fjernet som følge av sanduttaket like utenfor planområdet. Hus IV er
videre forstyrret av fire moderne grøfter. Det var imidlertid bevart spor av stolpehull
under grøftene, hvorav ett, A6240, inngår i tolkningen.

Figur 34: Oversiktskart av Hus IV (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 14/12.2016, K. Sæther).
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Bredden på grindene økte jevnt fra vest (1,71 m) mot øst, (2,70 m). Siden huset ikke ble
avdekket i sin helhet er det usikkert hvilken form det har hatt. Fagdybden mellom
grindene varierte, men økte generelt fra vest (2,10 m), mot øst (3m). Dette kan avspeile
formålsrettet rominndeling og/eller aktivitetssoner i huset.
Grindpar
1 par

Sør
Grindbredde
Nord
Struktur
A1739
1,71 m
A1707
Struktur
Fagdybde
2,10 m
2,27 m
Fagdybde
2 par
Struktur
A6426
2,15 m
A1624
Struktur
A6438
Fagdybde
1,54 m
1,10 m
Fagdybde
3 par
Struktur
A5701
2,38 m
A1595
Struktur
(A5687)
(A1607)
Fagdybde
2,18 m
2,43 m
Fagdybde
4 par
Struktur
A5859
2,68 m
A6240
Struktur
Fagdybde
2,80 m
3m
Fagdybde
5 par
Struktur
A5978
2,70 m
A5920
Struktur
(A7359)
Tabell 28: Grindbredde og fagdybde mellom grindparene i Hus IV.

Grindpar
1 par
2 par

3 par

4 par
5 par

Samtlige stolpehull i Hus IV ble undersøkt. De var hovedsakelig ovale, mellom 20-70 cm
i lengde, 15-45 cm i bredde, og 7-39 cm dype. Det ble påvist åtte stolpeavtrykk. Disse var
mellom 23 og 40 cm brede, og 6 til 23 cm dype. Det ble påvist doble, nærstilte stolper i
grind 2, 3 og 4 som antyder reparasjoner.
Mål plan,
cm

A-nr. nord

Dybde, cm

Stolpeavtrykk

Mål avtr.
Br. dybde

Skoningsstein

Skoningsstein

Mål avtr.
Br. dybde

Stolpeavtrykk

Dybde, cm

Mål plan,
cm

A-nr. Sør

A1739 70x45
16
40x17
x
A6426 26x25
34
A6438 28x26
39
x
9
A5701 45x36
32
x
32x7
x
(A5687) 24x23
13
17x18
x
A5859 55x37
30
x
37x23
x
18x14
x
A5978 70x40
43
x
26x19
X
x
7x6
x
(A7359) 20x15
20
x
Tabell 29: Sammenfatning av stolpehull etter mulig takbærende stolper i Hus IV.

21
33

51x42
40x29

A1707
A1624

7
22
14
15

47x23
23x22
41x35
38x37

A1595
(A1607)
A6240
A5920

Det ble funnet enkelte, fragment av brente bein i nesten alle stolpehull. De ble ikke
samlet inn på grunn av liten mengde og størrelse. Det ble funnet deler av jernnagle, slagg
og keramikk i fire stolpehull.
Fnr

7358
7397
7417
200148

Anr

Materiale

Beskrivelse

5701
Slagg
1624
Slagg
1707 Keramikk
Nagle i to deler. Rektangulært hode. Vasket fram fra PM7426.
5978
Jern

Tabell 30: Funn fra Hus IV fremstilt i tabellform.
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Figur 35: Profiltegning av stolpehull for takbærende stolper i Hus VI.

Det ble innsamlet og analysert makrofossilprøver fra fire stolpehull i Hus IV.
PM.nr.
7426

Anr
5978

Analyse resultat
4 byggkorn, 2 rugkorn, 2 udef. korn, 12 kornfragm., 11 strå av korn og 9 meldestokk
23 havrekorn, 6 byggkorn, 5 kornfragm., 2 meldestokk, 1 vindeslirekne, 1 då, 8 maure,
7428
5859
7 rød hønsegras, 1 starr, 1 vaks, 1 hirse og 14 vassarve
7430
5701 10 strå av korn, 20 meldestokk og 1 hønsegras
7432
1739 4 kornfragm., 3 strå av korn, 18 meldestokk, 2 hønsegras og 2 vassarve
Tabell 31: Resultat av makrofossilanalyse av prøver fra stolpehull knyttet til Hus IV.

Det er påvist ulike arter. Åkerugress er godt representert, hvorav særlig meldestokk
forekommer i stort antall. Det er funnet flere korn av havre, og bygg og rug i tillegg til
fragment av korn og forkullede strå. Distribusjonen av makrofossiler i huset viser en
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liknende tendens som i Hus III. Prøvegrunnlaget er for lite til å kunne fastslå dette med
sikkerhet. Det ble utført tre C-14 dateringer av korn av havre og bygg, og fragment av
korn:
Pnr.

Anr.

Struktur

Lab.nr

PM7426
5978
Stolpehull
LuS-13231
PM7428
5859
Stolpehull
LuS-13232
PM7430
5701
Stolpehull
LuS-13233
Tabell 32: Oversikt over daterte prøver fra Hus IV.

Datert
materiale
Korn
Korn
Korn

Ukalibrert
C14-dat.
1125±40
1695±40
1180±40

Kalibrert datering
1 sigma (OxCal.)
885-980 e.Kr.
255-400 e.Kr.
775-890 e.Kr.

Figur 36: Radiologiske dateringer fra Hus IV fremstilt i en samlingstabell generert av OxCal (Atmospheric
curve from Reimer et. al (2013); OxCal v4.3.2 Bronk Ramsey (2017): r5 IntCal13).

Dateringene spriker innenfor tidsrommet 255-980 e.Kr. To dateringer overlapper i
vikingtid, og én viser yngre romertid. Hus IV kan være fler-faset, men tidsspennet i
dateringene er for stort til å kunne representere byggets brukstid. Dateringen på korn fra
stolpehull A5859 til yngre romertid sammenfaller med dateringer av tre kokegroper på
lokaliteten (se også kap.7.2). Kornfragmentet kan stamme fra tidligere aktivitet på feltet.
Dateringene fra vikingtid har liten overlapp på sigma 1, men på sigma 2 overlapper disse
i perioden 775-970 e.Kr. (se fig.31). Datering av huset kan derfor være fra omkring
midten av 800-tallet.
6.1.5 HUS/BYGG V
Hus/bygg V er usikkert tolket som et lite tre-skipet langhus, eller alternativt som én eller
to firestolpers-konstruksjoner som har stått nær hverandre. Tolkningen tar utgangspunkt i
ni stolpehull for takbærende stolper (fordelt på tre grinder). Alternativt er disse
hjørnestolper i to bygninger. Huset/bygg(ene) lå vest på feltet, nær et område med mulig
brente stolper.
Dersom det dreier seg om et tre-skipet langhus, var det orientert nord-sør og krysset
vestre ende av Hus III.
FORM
Lengde mellom første og siste kjente grindpar
Bredde
Grindbredde
Stolpefagdybde
Tabell 33: Sammenfatning av Hus/bygg V.
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Under fyllet i en moderne grøft kom stolpehull A3817 og A6716 fram, som kan ha tilhørt
Hus/bygg V.

Figur 37: Oversiktskart av Hus/bygg V (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 31/03.2017, K.
Sæther).

Huset synes å ha hatt en relativt rektangulær form da med rette eller litt buede
langvegger. Grindbredden var relativt jevn i hele huset, og varierte kun med ca. 15 cm.
Fagdybden mellom grindene var størst i nord (2,45 m).
Grindpar
1 par

Vest
Struktur

A3166

Øst
A3078
A7506
2,30 m
A6716

2,70 m
A3807
2,35 m
A3817
A3795
Fagdybde
2,90 m
2,90 m
3 par
Struktur
A4363
2,30 m
A4256
Tabell 34: Grindbredde og fagdybde mellom grindparene i Hus/bygg V.
2 par

Fagdybde
Struktur

Grindbredde
2,45 m
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Grindpar
1 par

Fagdybde
Struktur

2 par

Fagdybde
Struktur

3 par
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Samtlige stolpehull i Hus V ble undersøkt. De var ovale, 28-70 cm i lengde, 22-45 cm i
bredde, og 16-33 cm dype. Det ble identifisert fem avtrykk. Avtrykkene var mellom 15
og 41 cm brede, og 12 til 22 cm dype. Det ble påvist doble eller nærstilte stolper i grind
1 og 2 som tyder på reparasjoner og utskiftninger av bærende elementer i huset.

A3807 30x28
25
A3817 46x39
20
A3795 36x35
33
x
15x15
A4363 33x26
21
41x22
x
Tabell 35: Sammenfatning av stolpehull etter mulig takbærende stolper i Hus V.

A-nr. nord

X
x
x

Mål plan,
cm

17x12
20x13
27x14

Dybde, cm

Stolpeavtrykk

16

Mål avtr.
Br. dybde

Skoningsstein

Skoningsstein

Mål avtr.
Br. dybde

Stolpeavtrykk

Mål plan,
cm
70x45

Dybde, cm

A-nr. Sør
A1739

27
25
22

28x22
36x23
33x30

A3078
A7506
A6716

24

41x31

A4256

6.1.6 HUS/BYGG VI
Hus/bygg VI er usikkert tolket som et lite tre-skipet langhus, alternativt som to
firestolpers-konstruksjoner. Tolkningen tar utgangspunkt i ni stolpehull som enten er
takbærende stolper fordelt på fire grinder i et langhus, eller alternativt hjørnestolper i to
små bygninger.
FORM
Lengde mellom første og siste kjente grindpar
Bredde
Grindbredde
Stolpefagdybde
Datering
Tabell 36: Sammenfatning av Hus/bygg VI.

TRE-SKIPET LANGHUS
6,8 m
2,25 – 2,65 m
1,50 – 3,40 m
-

Dersom det dreier seg om et tre-skipet langhus var dette orientert nord nordvest-sør
sørøst, og krysset Hus III på midten.
Grindbredden økte fra nord (2,25 m) mot sør (2,65 m), noe som indikerer at langhuset
kan ha vært lett traktformet. Fagdybden mellom grindene varierte noe, og økte fra nord
(1,50 m), mot sør (3,40 m). Dette kan avspeile rominndeling og/eller aktivitetssoner i
huset.
Grindpar
1 par

Vest
Struktur
Fagdybde
Struktur
Fagdybde
Struktur
Fagdybde
Struktur

Grindbredde
Øst
A1343
2,25 m
A1131
Struktur
1,85 m
1,50 m
Fagdybde
2 par
A1361
2,50 m
A6680
Struktur
1,60 m
1,80 m
Fagdybde
3 par
A2204
2,65 m
A1189
Struktur
3,30 m
3,40 m
Fagdybde
4 par
A2300
2,65 m
A2032
Struktur
(A7458)
Tabell 37: Grindbredde og fagdybde mellom grindparene i Hus/bygg VI.
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Figur 38: Oversiktskart av Hus/bygg VI (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 31/03.2017, K.
Sæther).

Samtlige stolpehull i Hus IV ble undersøkt nærmere, og var hovedsakelig runde, 25-37
cm i lengde, 18-35 cm i bredde, og 10-33 cm dype. Det ble påvist to stolpeavtrykk.
Avtrykkene var mellom 20 brede, og 20 til 26 cm dype. Bare ett stolpehull hadde spor av
to stolper
A-nr. nord

25
16
29
12

Mål plan,
cm

Dybde, cm

Stolpeavtrykk

Mål avtr.
Br. dybde

Skoningsstein

Skoningsstein

Mål avtr.
Br. dybde

Stolpeavtrykk

Dybde, cm

Mål plan,
cm

A-nr. Sør

A1343 31x29
22
A1361 31x27
33
x
A2204 29x29
32
x
20x26
x
A2300 37x35
20
x
20x20
x
(A7458) 27x20
10
Tabell 38: Sammenfatning av stolpehull etter mulig takbærende stolper i Hus VI.

29x27
25
24x18
29x25

A1131
A6680
A1189
A2032

I stolpehull A2300 ble det funnet ett skår av keramikk (F6284) og hodet til en jernnagle
(F200140).

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

49

Tobienborg gnr. 44, Kristiansand kommune

Saksnr. 15/13808

6.1.7 MULIG GJERDE/FEGATE ELLER HUSKONSTRUKSJON
Parallelt med den sørlige feltkanten dukket det opp 22 stolpehull ujevnt fordelt i to
rekker. Disse er tolket som en mulig gjerder eller langhus, orientert vest sørvestøstnordøst.
Anr.
A4706, A4716, A4746, A4784, A4793, A4815, A4853, A4982,
A5026, A5038, A5133, A5206, A5218, A5487
Søndre rekke
A4826, A4995, A5012, A5050, A5161, A7530, A7600, A5498
Tabell 39: Stolpehullene knyttet til mulig gjerde/fegate eller huskonstruksjon.
Nordre rekke

Sum
14

Lengde
11,40 m

8

7,70 m

Figur 39: Oversiktskart av mulig gjerde/fegate, eller huskonstruksjon (Kartgrunnlag: Statens kartverk.
Produsert 31/03.2017, K. Sæther).

Det var først nordre rekke som utskilte seg i felt. Stolpehullene var tettstilte og flere var
relativt små i plan. Rekken ble derfor tolket som spor etter gjerde. Motstående søndre
rekke ble utskilt ved slutten av utgravningen, og det var først da det hele minnet om spor
etter takbærende stolper i et tre-skipet langhus. Midtskipet fremstod som litt smalt for en
slik tolkning, og stolperekkene bestod av ulikt antall strukturer og var av ulik lengde.
Konstruksjonen ble derfor tolket som mulig fegate. Det er imidlertid ikke usannsynlig at
det dreier seg om et åsline-konstruert bygg (også kalt stavline). Dette er en konstruksjon
der langsgående dragere binder stolpene sammen øverst. Stavene trenger da ikke å stå
parallelt slik som i det mer kjente grindverket. Denne bygningstypen gir muligheter for
store innganger på sidene.
Stolpehullene i nordre rekke var relativt jevnt plassert ca. 60-70 cm fra hverandre, unntatt
endestolpene der avstanden var ca. 1,40 m. Stolpehullene i søndre rekke var generelt litt
større. Det var færre stolpehull sammenliknet nordre rekke, og de var plassert i mer ujevn
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avstand Avstanden mellom rekkene var 1,60-1,70 m. Syv stolpehull i nordlig rekke, og
fire i sørlig rekke ble undersøkt.
Anr.
Nordre rekke
A4716, A4784, A4793, A4853, A5026, A5133, A5218
Søndre rekke
A4995, A5012, A5050, A7530
Tabell 40: Undersøkte stolpehull knyttet til mulig gjerde/fegate eller huskonstruksjon.

Sum
7
4

Det ble tatt ut en makrofossilprøve av A5133 der ett byggkorn ble radiologisk datert til
775-890 e. Kr. dvs. overgangen mellom merovingertid og vikingtid. I stolpehull A7530
ble det funnet keramikk, et bukskår med svak negldekor fordelt på to rader (F7544).
6.2

KOKEGROPER OG ILDSTED

Til sammen identifiserte vi 20 kokegroper/ildsted på feltet, noe som utgjorde ca. 4 % av
strukturene (472 strukturer). De fleste kokegropene lå i vestre del av feltet utenfor husene
foruten A2254, A7192 og A3033 som er tidligere omtalt og knyttet til aktiviteter i Hus III
(mulige ildsteder).
Det kan være vanskelig å skille ildsted og kokegroper fra hverandre. En forskjell er at
kokegroper ofte har en tydelig nedgravning som inneholder varmepåvirket stein. Dette er
ikke fullt så vanlig for ildsteder, selv om varmepåvirket stein også forekommer her. På
Tobienborg var de fleste kokegropene relativt grunne (6-27 cm), og hadde lite
varmepåvirket stein (0,3-6 L). Derimot var ofte skoningsstein i stolpehullene
varmepåvirket. Det kan indikere at «kortreiste» steiner fra eldre kokegroper ble gjenbrukt
som skoningsstein da man bygde husene, noe som også forklarer hvorfor det var såpass
lite stein i kokegropene. Det er også mulig at de strukturene vi har tolket som ildsteder
(A568, A3723 og A5228) egentlig er kokegroper.
Det ble observert enkelte sterkt fragmenterte brente bein uten potensiale for
artsbestemmelse. Det ble heller ikke gjort mange funn i kokegropene. Det dukket
riktignok opp en nevestor slaggklump F7518 i lag A3682. Den ble tolket som del av
utkast fra en nærliggende kokegrop A3651. Kokegropene lå like vest for enden av Hus III
og var omgitt av svært kullholdige stolpehull.

Figur 40: Profil kokegrop A3651, til venstre i bildet, som ligger over grop/stolpehull A7481 og inntil
kullflekk A3682 til høyre i bildet (foto Cf35952_546).
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Det er mulig at disse sporene kan ha sammenheng med f.eks. et nedbrent
verkstedsområde. Vi klarte imidlertid ikke å påvise det sikkert. Det er likevel på det rene
at stolpehullene i området var mer kullholdige sammenliknet med øvrige stolpehull på
lokaliteten. Det ble likevel ikke påvist klare spor etter forkullede stolper, og det var
dessverre ikke mulig å definere eldre bygninger i området som var for sterkt forstyrret av
moderne inngrep.

Figur 41: Profiltegning av daterte kokegroper.

Det var to dobbel-kokegroper (A6386/6408 og A1078/6313) som skilte seg ut med
hensyn til størrelse, plassering på feltet og datering. De lå litt nord og nordøst for midten
av utgravningsområdet. Begge var ovale og 140-165 cm brede og bestod av en dyp
kokegrop skåret av en mindre i midten. Dette tyder på at eldre kokegroper var blitt
gjenbrukt. Tydelige kull-rander under varmepåvirket stein gjorde at vi lette kunne skille
ut de sekundære kokegropene.
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Figur 42: Profil dobbel-kokegrop A1078/6313 (foto Cf35952_153).

Det ble samlet inn kullprøver fra alle kokegroper og ildsteder, hvorav seks ble
vedartbestemt og radiologisk datert.
Pnr.

Anr.

Struktur

Lab.nr

Datert
materiale
PK6146
4476
Kokegrop
LuS-13210
Furu, kull
PK6304
4557
Kokegrop
LuS-13211
Furu, kull
PK6331
6313
Kokegrop
LuS-13212
Bjørk, kull
PK6332
1078
Kokegrop
LuS-13213
Eik, kull
PK6424
6386
Kokegrop
LuS-13214
Eik, kull
PK7494
3651
Kokegrop
LuS-13217
Hassel, kull
Tabell 41: Oversikt over daterte prøver fra kokegroper og ildsted.

Ukalibrert
C14-dat.
1120±40
1190±40
1565±40
1650±40
1650±40
1130±40

Kalibrert datering
1 sigma (OxCal.)
885-980 e.Kr.
770-885 e.Kr.
425-540 e.Kr.
335-505 e.Kr.
335-505 e.Kr.
875-985 e.Kr.

Figur 43: Radiologiske dateringer fra kokegroper fremstilt i en samlingstabell generert av OxCal
(Atmospheric curve from Reimer et. al (2013); OxCal v4.3.2 Bronk Ramsey (2017): r5 IntCal13).

Dateringene fordeler seg på to faser: 335-505 e.Kr. (yngre romertid og folkevandringstid)
og 770-985 e.Kr. (i hovedsak vikingtid). Dobbel-kokegropene (A6386/6408 og
A1078/6313) tilhører den eldste fasen. De yngre kokegropene samlet seg vest sørvest på
feltet.
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NEDGRAVNINGER

Det ble funnet 19 nedgravninger/groper på Tobienborg Disse utgjorde ca. 4 % av
strukturene (472 stk). Nedgravningene var spredt på hele feltet, også innenfor og utenfor
de forhistoriske husene. De var runde eller ovale i plan, og liknet store stolpehull, både i
plan og profil. Flere var delvis skåret av sekundære stolper. Vi grupperte nedgravningene
i tre kategorier:
Anr.
Gjenbrukte nedgravninger
A1149, A1647, A1887, A4725, A4872, A5171, A5531, A5552,
A5759, A6265, A7079
Til dels brente nedgravninger A3211, A3936
Øvrige nedgravninger
A401, A685, A777, A2603, A5824, A7246
Tabell 42: Nedgravninger og deres gruppering på bakgrunn av likhetstrekk.

Sum
11
2
6

Figur 44: Oversiktskart over nedgravningene på Tobienborg (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert
26/04.2017, K. Sæther).
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Struktur A3211 og A3936 hadde mye trekull og tydelige spor etter varmepåvirkning, og
ble først tolket som kokegroper. Tolkningen ble endret fordi de hadde lite varmepåvirket
stein og manglet kullrand. Steinen var dessuten konsentrert i enkelte områder av
strukturene.

Figur 45 og 46: Profil A3211 og A3936 (henholdsvis foto Cf35952_88 og 64).

Nedgravningene gruppert som «øvrige nedgravninger» inkluderer også usnittede
strukturer.

Figur 47: Profil A2603 iblandet blant annet lys grå, ubrent leire i øvre del (foto Cf35952_257).

6.3.1 GJENBRUKTE NEDGRAVNINGER/AVFALLSGROPER, TYPEEKSEMPEL A1647
Strukturene som er gruppert som «gjenbrukte nedgravninger» var karakterisert av større
nedgravninger fylt av flere lag/sjikt som var skåret/gjennomboret av en eller flere
stolpehull. I nær alle tilfeller var den øvre og midtre delen av nedgravningen fylt med
mørk gråbrun/svart, til dels fet/klebrig, humusholdig sand/silt, iblandet ulik mengde kull,
og ofte litt brent leire. Sidekantene og/eller bunn bestod av flere ulike sjikt brungul,
gråhvit, oransje sand/silt, gjerne iblandet litt humus og stedvis enkelte små kullfragment.
De ulike sjiktene indikerer at nedgravningene var blitt gjenfylt ved ulike anledninger som
også tyder på en form for gjenbruk. Formen på det mørke fyllet varierte en god del.
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Figur 48 og 49: Profil A7079 og A5171 begge skåret av stolpehull (henholdsvis foto Cf35952_485 og 607).

Det ble samlet inn naturvitenskapelige prøver fra én gjenbrukt nedgravning A1647 for å
avklare funksjonen. Det er forbundet usikkerhet med å overføre resultater fra en struktur
til flere. Dette er spesielt tilfelle da det som nevnt forekom ulikheter nedgravningen i
mellom til tross for deres samlede gruppering, men det kan gi en generell pekepinn.

Figur 50: Plan nedgravning A1647 sett mot NNØ (foto Cf35952_174).

A1647 lå like ved den sør-østre delen av kulturlag A1669 i Hus II og IV og var godt
synlig og klart avgrenset i plan, og målte 103x98 cm. Flere fyll var synlige i overflaten,
hvorav både mørk humusblandet sand, samt ulike nyanser gulbrun sand/silt. Søndre
halvdel av strukturen ble snittet.
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Figur 51: Plan –og profiltegning nedgravning A1647.

Figur 52: Stolpehullene A6426 og A6438 blir synlig under snitting av A1647 (foto Cf35952_180).
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Det ble klart at nedgravningen var skåret av to stolpehull A6426 og A6438.
Nedgravningen var klart avgrenset og hadde buete sidekanter og avrundet bunn som var
54 cm dyp. Foruten fyllet i stolpehullene ble det påvist fire lag.

Figur 53: Profil nedgravning A1647 sett mot NNV (foto Cf35952_201).







Lag 1 omfattet store deler av øvre og sentrale deler av strukturen. Under
utgravning fremstod laget nærmest som et stolpehull eller en grop i
nedgravningen. Fyllet bestod av mørk gråbrun, gulbrun flekket, litt fet,
humusholdig sand, iblandet kull, samt enkelte fragment rødbrent leire og brent
bein. En liten bit, sannsynlig slagg F200142, ble funnet i fyllet.
Lag 2 fylte deler av sidekanten og bestod av grågul, litt humusholdig sand.
Lag 3 fylte deler av sidekanten under lag 2, og bestod av gulbrun, litt
humusholdig, grovkornet sand.
Lag 4 fylte bunnen av A1647, og bestod av brungul/oransje sand.

Det ble gjort flere forsøk på å samle inn en mikromorfologisk prøve fra profilen, men
dessverre raste løs sand ut kontinuerlig. Det ble derfor tatt en prøve, PX7496, fra nordnordvestre del overflaten som dekket lag 1 og lag 2. Analysen påviste at prøven omfattet
deponert latrineavfall (Macphail 2017). Med bakgrunn i nedgravningens mange sjikt er
det imidlertid sannsynlig at denne bruken enten var sekundær eller en av flere.
I tillegg er det innsamlet makroprøve PM7409 og kullprøve PK6472 og PK7410. Korn
fra makroprøven er radiologisk datert til 675-775 e.Kr. (LuS-13230) som tilsvarer
merovingertid.
6.3.2 NEDGRAVNING A401, MULIG GROPHUS
A401 var svært godt synlig i plan, luktet ille, og var skåret av en moderne grøft i vest.
Strukturen ble avdekket inntil nordlig feltkant, innenfor grunnplanet til Hus I. Nordlig
avgrensning ble ikke fullstendig avdekket fordi den lå utenfor planområdet, mot
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bakhagen til Tobienborg. Det ble først antatt i felt at strukturen var et moderne fyllskifte.
Snitting av strukturen påviste derimot forhistorisk keramikk i fyllet.

Figur 54: Plan nedgravning A401 direkte etter avdekking, sett mot N (foto Cf35952_19).

Strukturen hadde en oval form 312 x 223 cm, med liten rektangulær, utstikker i sørvest,
(70 x 20 cm). Et snitt ble satt nord-sør der østlig halvdel ble undersøkt. Vi gravde også et
vinklet snitt i den rektangulære utstikkeren. Under snitting ble det avdekket et stolpehull
A6839 i nordøstre kant. Dette stolpehullet inngår også i tolkningen av Hus I, fase 1 og 2.

Figur 55: Profil vinkelsnittet i nedgravning A401, sett mot NØ (foto Cf35952_416).

Nedgravningen var tydelig avgrenset i profil og hadde buete sidekanter og flat bunn som
var 36 cm dyp. Fyllet var homogent og bestod av mørk gråbrun, kull -og humusholdig
sand og litt grus, iblandet enkelte nevestore og varmepåvirkede steiner, samt fragmenter
av brente bein. I bunnen var fyllet litt mørkere og humusholdig. Det ble ikke påvist spor
etter den moderne dreneringsgrøften som bare hadde risset strukturen i øvre del.
Det ble tatt en makroprøve PM7032 og en kullprøve PK7033. Makroprøven ble analysert
og korn radiologisk datert til 770-885 e.Kr. (LuS-13222) dvs. overgangen merovingertid vikingtid.
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FUNNMATERIALE

Til tross for et betydelig antall struktur på Tobienborg var gjenstandsmateriale vi fant
relativt beskjedent. Mange strukturer ble helt eller delvis gravd med spade som kanskje
førte til at noen funn ble oversett. Det ble observert mange små fragmenter av brente
bein, men bare noen få med potensiale for artsbestemmelse ble samlet inn. Observasjonen
av bein ble notert på strukturskjema. Det gjelder også brent leire som forekom i enda
mindre omfang.
I tillegg til brent bein og leire ble det funnet gjenstander av jern, særlig nagler, men også
et hestebissel, keramikk hvorav enkelte med dekor, flint og noen biter slagg. Alle funnene
som ble innsamlet er innlemmet i museets samlinger.
Fnr
1423
4606
5252
5294
6124
6125
6284
6333
6373
6488
6489
6491

Anr
1413
3936
Løsfunn
3955
1249
3211
2300
6313
4444
3528
3514
1669

6516

1887

6517
6521
6575

1887
5552
5571

6627

1149

6677
6771
6873
6919
6924
7013
7210
7239
7358
7380
7397
7417
7436
7518
7544

1149
325
534
3769
6201
3006
7192
6540
5701
3783
1624
1707
5012
3682
7530

7552

5759

7561
7562

2664
2664

Struktur
Stolpehull
Nedgr.
Stolpehull
Kult.lag
Ned.gr.
Stolpehull
Kokegrop
Stolpehull
Kokegrop
Kokegrop
Kult.lag
Ned.gr.

Cnr
Hus Materiale
61274/1
- Jern
61274/35 - Bein
61274/25 - Keramikk
61274/17 - Keramikk
61274/13 - Keramikk
61274/17 - Keramikk
61274/16 VI Keramikk
61274/37 - Bein
61274/19 - Keramikk
61274/34 - Bein
61274/33 - Bein
61274/5
III Jern
61274/15 Keramikk

Ned.gr.
Ned.gr.
Kult.lag
Ned.gr.

61274/30
61274/21
61274/36
61274/12

III
-

Bein
Keramikk
Bein

Ned.gr.
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Kokegrop
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Utkastlag
Stolpehull
Ned.gr.

61274/4
61274/2
61274/3
61274/27
61274/28
61274/32
61274/38
61274/23
61274/43
61274/9
61274/39
61274/14
61274/20
61274/42
61274/24
61274/22

I/3
I/1
III
III
III
III
III
IV
III
IV
IV
Gj.
Gj.
-

Jern
Jern
Jern
Flint
Flint
Bein
Bein
Keramikk
Slagg
Jern
Slagg
Keramikk
Keramikk
Slagg
Keramikk

Stolpehull 61274/26
Stolpehull 61274/7

III
III

Flint
Jern

Keramikk

Keramikk
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Beskrivelse

Vekt,g

Hestebissel
1,9
1,9
0,9
1,8
1,2
15,8
0,4
2,2
3,2
1,4

Bukskår. Sortglittet gods
Lite bukskår. Gråbrunt gods
Bukskår. Gråbrunt gods
Lite bukskår. Mørk gråbrunt gods.
Flere bukskår. Lys rødbrunt gods.
Fragment bukskår. Mørk gråbrunt gods.

En brukket jernnagle med rundt hode og bøyd stilk.
Leppe-skår med dobbel hulkiledekor. Fint, gråbrunt
gods.

2,2
0,7
1
0,9

Lite bukskår, fint sortglittet keramikk.
Bukskår i drøye fire deler med negldekor. Fint,
gråbrunt gods.
Jernnagle med ovalt hode og stilk
Jernnagle med ovalt hode og deler av brukket stilk.
Nagle
Slått flint med cortex
Slått flint

Bukskår. Gråbrunt gods
1 bit
Ugjenkjennelig bit
2 biter
Bukskår. Rødbrunt gods.
Fragment av bukskår. Gråbrunt gods
1 bit
Bukskår med svak negldekor. Brunrødt gods.
Randskår med negldekor, samt to bukskår.
Gråbrunt gods
Avslag
Består av en hel nagle med rektangulært hode,

26

4,7
1,4
1
2,4
1,9
6
35,5
4
0,1
88,8
26,7
22,2
1,8

60

Tobienborg gnr. 44, Kristiansand kommune

Fnr

Anr

Struktur

Cnr

Saksnr. 15/13808

Hus Materiale

Beskrivelse
Vekt,g
samt to, rektangulære hoder av nagler med
avbrukket stilk og et mulig hode av nagle som er
ujevn med avbrukket stilk.
Stolpehull 61274/6
VI
Mulig avbrukket hode med deler av stilk av
200140 2300
Jern
jernspiker.
200142 1647 Ned.gr.
61274/40 - Slagg
Tilnærmet rund, svært, liten slaggbit.
0,1
200144 3006 Stolpehull 61274/41 III Slagg
Tilnærmet rund, liten slaggbit.
0,2
200146 2768 Stolpehull 61274/8
III Jern
Rektangulært naglehode fremkom i PM7350.
2,4
Stolpehull 61274/11 IV
Nagle i to deler. Rektangulært hode. Fremkom i
200148 5978
Jern
5,4
PM7426.
200150 5786 Stolpehull 61274/10 III Jern
Stilken til en nagle eller spiker. Fremkom i PM7324.
6,3
200192
401
Nedgr.
61274/29
Brent bein
1,7
200194 2817 Stolpehull 61274/31 III Brent bein
0,5
Tabell 43: Funn fra Tobienborg fremstilt i tabellform.

Hestebisselet F1423 ble funnet under avdekking i toppen av et stolpehull A1413.
Overflaten er korrodert, men ellers er bisselet godt bevart. Det er helt og består av bitt og
to ringer til feste av remmen. Bittet har to ledd som er alminnelig sløyfet, det vil si at
begge ledd er krokvrengte i enden og hektet (sløyfet) sammen. Den motsatte enden av
begge ledd er også krokvrengt og hektet på hver sin ring (Rygh R.570). Bisselet kan
dateres typologisk til slutten av merovingertid-vikingtid 750-1020 e.Kr.

Figur 56 og 57: Hestebissel C61274/1 avdekket i toppen av stolpehull A1413 (foto Cf35952_24 og
Cf53287_877, foto av konservator B.W. Hansen).

Øvrige funn av jern fra Tobienborg omfatter nagler/spiker eller deler av slike. Det er
vanskelig å datere gjenstandene mer presist enn til jernalder da typene holder seg uendret
over lange tidsrom. Trolig er mange av funnene samtidige med vikingtidsbosetningen.
Klinknaglene har sikkert vært brukt til ulike ting, men forbindes ofte med båter og skip.
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Blant keramikkskårene forekommer skår av både mellom grovt og fint gods som
representerer henholdsvis brukskar og bordkar. Kartyper er vanskelig å datere presist,
men de hører helst hjemme i eldre jernalder. Enkelte skår er dekorert og kan dateres noe
mer presist. De aktuelle skårene ble funnet i tre nedgravninger og ett av stolpehullene i
fegaten, og er sannsynlig fra fire ulike kar. Tre av skårene er dekorert med negl-mulig
pinnedekor, og ett skår er dekorert med hulkile/linjer. Disse dekorformene var vanlige i
perioden 300-500 e. Kr. Negl- og pinneinntrykk blir den mest populære formen i siste
halvdel av 4. århundre, og fortsetter å bli brukt gjennom 5. og 6. århundre. Den var vanlig
på små kokekar med hank (Bøe 1931:158-159, 215).

Figur 58 og 59: Keramikkskår med hulkile/linjer C61274/15, og negl/pinneavtrykk C61274/22 (foto
Cf35952_642 og 644).

C61274/12 består av et bukskår i fire deler dekorert med neglinntrykk trolig utført med
fingerspiss. Inntrykkene danner både rettstilte og skråstilte rader lik typeeksemplar R364.

Figur 60 og 61: Typeeksemplar R364. C61274/12 med neglavtrykk (foto Cf35952_645).

7

NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER

Det foreligger til sammen 66 kullprøver og 38 floterte makroprøver fra utgravningen.
Samtlige makroprøver er analysert ved Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL) ved Umeå
Universitet (2017). 10 kullprøver har undergått detaljert vedartsanalysert ved Moesgård
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museum (2017). 17 korn, 7 kullprøver, samt 1 forkullet hasselnøttskall er radiologisk
datert ved Lund University Radiocarbon Dating Laboratory (2018). En mikromorfologisk
prøve er analysert av Dr. Richard Macphail ved London University (2017).
7.1

VEDARTSANALYSE
Hus

PKnr.

Anr.
3197

Struktur
Kokegrop

4476

Kokegrop

6113

Vekt,
gram

Antall
kullbiter
86

7,6

6146

250
5,5

4557

Kokegrop

6304

30
0,2

6313

Kokegrop

150

6331

3
1078

Kokegrop

Vedartbestemt
10 stk. = 4 stamme/gren furu, 2 stamme/gren trolig furu,
2 gren eik og 2 fragm. av uforkullet bark.
10 stk. = 1 yngre stamme, 5 eldre gren/yngre stamme, 4
gren furu.
10 stk. = 6 stamme/gren, 3 gren furu og 1 mulig
stamme/gren mispel.
10 stk. = 6 yngre stamme, 1 eldre gren bjørk, 1 stamme og
2 yngre stamme furu.

10 stk. = 2 stamme/gren, 5 yngre stamme/eldre gren og 3
gren eik.
6386
Kokegrop
60
10 stk. = 2 stamme og 8 yngre stamme eik.
7192
III
Kokegrop
15
10 stk. = 1 yngre stamme/eldre gren bjørk, 3stamme/gren
7211
0,1
og 6 yngre stamme/eldre gren eik.
2254
III
Kokegrop
50
10 stk. = 1 stamme/gren bjørk, 1 stamme/gren og 5 yngre
gren hassel, 2 fragm. hassellnøttskall, 1 yngre
stamme/eldre gren mulig hegg/kirsebær/slåpe.
7212
1,1
Hassellnøttskall datert.
3033
III
Kokegrop
40
10 stk. = 1 yngre stamme/eldre gren, 1 yngre gren bjørk, 2
gren, 1 eldre gren og 4 yngre gren hassel, 1 stamme/gren
7309
0,3
furu.
7494
3651
Kokegrop
1,7
25
10 stk. = 10 gren hassel.
Tabell 43: Oversikt over vedartsbestemte prøver fra utgravningen på Tobienborg.
6332
6424

350

22,6
0,8

Det er med sikkerhet påvist fire ulike trearter blant kullprøvene som er analysert, hvorav
furu som eneste nåletre og bjørk, hassel og eik som alle er løvtre. Alle artene er
lyskrevende tre som ofte vokser i åpne landskap, ved eng og mark, lysninger og
skogkanter. Furu og bjørk vokser gjerne i magert jordsmonn, mens hassel trives der det er
mer næringsrikt. Eik trives i ulike jordsmonn.
7.2

RADIOLOGISK DATERING

Pnr.

Anr.

Hus

Struktur

Lab.nr

PK6146
PK6304
PK6331
PK6332
PK6424
PM6526
PM6997
PM6999
PM7001

4476
4557
6313
1078
6386
5370
588
534
460

III
I/1
I/1
I/1

Kokegrop
Kokegrop
Kokegrop
Kokegrop
Kokegrop
Kulturlag
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull

LuS-13210
LuS-13211
LuS-13212
LuS-13213
LuS-13214
LuS-13218
LuS-13219
LuS-13220
LuS-13221

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

Datert
materiale
Furu, kull
Furu, kull
Bjørk, kull
Eik, kull
Eik, kull
Korn
Korn
Korn
Korn

Ukalibrert
C14-dat.
1120±40
1190±40
1565±40
1650±40
1650±40
1140±40
1070±40
1085±40
3420±40

Kalibrert datering
1 sigma (OxCal.)
885-980 e.Kr.
770-885 e.Kr.
425-540 e.Kr.
335-505 e.Kr.
335-505 e.Kr.
775-975 e.Kr.
900-1020 e.Kr.
895-995 e.Kr.
1770-1655 f.Kr.
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Pnr.

Anr.

Hus

Struktur

Lab.nr

Datert
materiale
PM7032
401
Mulig grophus LuS-13222
Korn
PM7052
819
(II)
Stolpehull
LuS-13223
Korn
PM7058
5645
II
Stolpehull
LuS-13224
Korn
PM7060
5473
II
Stolpehull
LuS-13225
Korn
PK7212
2254
III
Kokegrop
LuS-13215
Hasselnøttskall
PM7330
1776
III
Stolpehull
LuS-13226
Korn
PM7340
6338
III
Stolpehull
LuS-13227
Korn
PM7346
2817
III
Stolpehull
LuS-13228
Korn
PM7352
3783
III
Stolpehull
LuS-13229
Korn
PK7309
3033
III
Kokegrop
LuS-13216
Hassel, kull
PM7409
1647
Nedgravning
LuS-13230
Korn
PM7426
5978
IV
Stolpehull
LuS-13231
Korn
PM7428
5859
IV
Stolpehull
LuS-13232
Korn
PM7430
5701
IV
Stolpehull
LuS-13233
Korn
PM7487
5133 Gje
Stolpehull
LuS-13234
Korn
PK7494
3651
Kokegrop
LuS-13217
Hassel, kull
Tabell 44: Oversikt over daterte prøver fra utgravningen på Tobienborg.
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Ukalibrert
C14-dat.
1205±40
1120±40
1065±40
1135±40
1135±40
1070±40
1125±40
1095±40
1095±40
1140±40
1260±40
1125±40
1695±40
1180±40
1180±40
1130±40

Kalibrert datering
1 sigma (OxCal.)
770-885 e.Kr.
885-980 e.Kr.
900-1020 e.Kr.
775-980 e.Kr.
775-980 e.Kr.
900-1020 e.Kr.
885-980 e.Kr.
890-990 e.Kr.
890-990 e.Kr.
775-975 e.Kr.
675-775 e.Kr.
885-980 e.Kr.
255-400 e.Kr.
775-890 e.Kr.
775-890 e.Kr.
875-985 e.Kr.

Dateringsresultatene fra utgravningen fordeler seg innenfor tidsspennet 1770 f.Kr.-1020
e.Kr. som tilsvarer eldre bronsealder-vikingtid. Spennet er svært stort, men blir
betraktelig forminsket og jevnere når man ser bort fra den ene dateringen til eldre
bronsealder som, i motsetning til de øvrige dateringene fra feltet, står helt alene.
Dateringen avviker såpass fra flertallet at det er nærliggende å tolke resultatet som
representativt av bakgrunnsstøy fra tidligere aktivitet i området, eller et resultat av
kontaminering av prøvematerialet.
Når man ser vekk fra dateringen til eldre bronsealder fordeler resultatene seg jevnt
innenfor to aktivitetsfaser, som strekker seg over tidsspennet 255 - 1020 e. Kr., og som
tilsvarer yngre romersk jernalder – vikingtid, med vekt på vikingtid. Det er tydelig
avbrekk mellom fasene som indikerer brudd i aktiviteten. Fasene representerer også
endringer i områdets bruk.


Fase 1: 255-540 e.Kr. som tilsvarer yngre romersk jernalder (1-400 e.Kr) folkevandringstid (400-580 e.Kr.) og omfatter tre kokegroper og et stolpehull
knyttet til et langhus (Hus IV).



Fase 2: 675-1020 e.Kr. som tilsvarer merovingertid (580-800 e.Kr.) – vikingtid
(800-1050 e.Kr.) og omfatter fem kokegroper, et kulturlag, to
nedgravninger/groper og tolv stolpehull knyttet til fire langhus, samt et mulig
gjerde/fegate (mulig langhus) (Hus I-IV).

Fase 1 består i hovedsak av to doble-kokegroper som skilte seg ut fra de øvrige
strukturene avdekket på lokaliteten ved å være tydelig gjenbrukt, store både i plan og
profil, samt beliggende sentralt på feltet. Kokegroper har blitt brukt i forbindelse med
ulike aktiviteter, men er som oftest knyttes til bosetning på grunn av deres mest kjente
formål som forhistoriens «matovner». Det ble funnet enkelte brente bein fragmenter i
gropene som kan være knyttet til tilberedelse av mat, og derav bosetning eller opphold.
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Foruten dateringen av korn fra stolpehullet A5859 ble det ikke datert andre
bosetningsspor til samme tidsspenn. Det er derfor nærliggende å tolke kokegropene, og
da fase 1, som representativt av sporadisk forekommende aktivitetsspor, mulig i
ytterkanten av en boplass beliggende i nærområdet.

Figur 62: Radiologiske dateringer fra utgravningen på Tobienborg fremstilt i en samlingstabell generert
av OxCal (Atmospheric curve from Reimer et. al (2013); OxCal v4.3.11 Bronk Ramsey (2017): r5
IntCal13).
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Fase 2 omfatter 20 av 25 radiologiske dateringer. Disse fordeler seg jevnt, og
overlappende innenfor tidsspennet 675-1020 e.Kr., og vitner om intensiv og kontinuerlig
bosetningsaktivitet i området. Dateringene indikerer at bosetningen kan ha blitt etablert i
slutten av merovingertid (representert ved A1647, A401 og A4557). Det ser likevel ut til
at anleggelsen av de tre-skipede langhusene skjer i begynnelsen av vikingtiden.
Som nevnt er dateringen av A5859 til fase 1 det eneste av sitt slag fra stolpehull på
lokaliteten. De øvrige dateringene av stolpehull (12 stk.), foruten A460, ligger i perioden
775-1020 e.Kr. Tendensen fremstår da som tydelig når dateringene fra stolpehull
sammenstilles: gårdsbebyggelsen her er fra vikingtid.

Figur 63: Radiologiske dateringer av strukturer knyttet til stolpebygde konstruksjoner på Tobienborg
fremstilt i en samlingstabell generert av OxCal (Atmospheric curve from Reimer et. al (2013); OxCal
v4.3.11 Bronk Ramsey (2017): r5 IntCal13).
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Dateringer av de enkelte hus overlapper i tid. Dette indikerer at byggene sannsynlig har
avløst hverandre fortløpende og/eller at enkelte har vært samtidige. Det store
sammenfallet mellom dateringene gjør det imidlertid, vanskelig å skille ut rekkefølgen
byggene kan ha blitt reist.



Hus I: 895-1020 e.Kr. To av husets dateringer har størst overlapp på 900-tallet.
Hus II: 775-1020 e.Kr. Husets tre dateringer har størst overlapp i tidsspennet 900980 e.Kr.
Hus III: 775-1020 e.Kr. Husets syv dateringer overlapper hverandre på 900-tallet.
Hus IV: 775-980 e.Kr. To av husets dateringer har en liten overlapp på slutten av
800-tallet på sigma 1, men på sigma 2 overlapper disse i perioden 775-970 e.Kr.
Husets brukstid kan derfor være fra omkring midten av 800-tallet.




I følge dateringene er brukstiden til tre av husene (Hus I-III) sannsynlig innenfor
tidsspennet 900-tallet. Dette antyder at husene var samtidige. Derimot overlappet
grunnplanet til Hus II og Hus III som tilsier at dette ikke har vært tilfelle. En alternativ
forklaring kan imidlertid være at disse husene hang sammen. Dateringene av Hus IV
skiller seg ut fra de øvrige ved å antyde mulig brukstid av huset til omkring midten av
800-tallet. I så tilfelle representerer Hus IV det første huset reist innenfor
utgravningsområdet på Tobienborg.
I tillegg til stolpehullene er det også enkelte kokegroper er datert til tidsspennet 865-1015
e.Kr. Disse forsterker inntrykket av at aktivitetssporene i fase 2 representerer intens og
fler-faset gårdsaktivitet fra vikingtid.
7.3

MAKROFOSSILANALYSE

PM.nr

Anr

6526

5370

Hus
III

Struktur
Kulturlag

I/1

6997

588

6999
7001
7003
7005

534
460
6772
951

7032

401

7052
7054
7056
7058

819
906
1614
5645

7060

5473

7237

6540

7324
7326
7328

5786
5734
5327

I/1
I/1
I/1
I/1

II
II
II
II
II

Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Nedgravning
(grophus?)
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull

III
III
III
III

Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

Analyse resultat
5 byggkorn, 2 agnekledd bygg, 5 udef. korn, 11 kornfragm., 2
strå av korn og 13 meldestokk
1 havrekorn, 1 byggkorn, 12 kornfragm., 7 strå av korn, 5
udef. korn, 100 meldestokk og 1 vaks
3 byggkorn, 1 kornfragm., 3 strå av korn, 100 meldestokk
1 kornfragm., 4 strå av korn og 10 meldestokk
1 kornfragm., 1 udef.
2 kornfragm., 17 meldestokk og 3 vassarve
2 byggkorn,, 1 agnekledd bygg, 1 rugkorn, 9 kornfragm., 2
strå av korn, 18 meldestokk, 2 vassarve og 1 starr
9 kornfragm., 3 strå a korn, 35 meldestokk og 1 mjølbær
9 meldestokk og 2 vassarve
1 kornfragm., 14 meldestokk og 1 vassarve
1 udef. korn, 1 kornfragm., 1 strå av korn og 200 meldestokk
1 mulig hvetekorn, 5 kornfragm., 21 strå av korn, 20
meldestokk, 1 faks, 1 udef.
1 kornfragm., 38 strå av korn, 8 meldestokk, 1 soleie og 5
starr
1 korn, 2 strå av korn, 20 meldestokk og 5 starr
3 kornfrg, 7 strå av korn, 1 vaks og 10 meldestokk
1 kornfrg. Og 7 strå av korn
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PM.nr

Anr

7330

1776

7332
7334

1854
6950

7336

2170

7338

2116

7340

6338

7342

2317

7344

2664

7346

2817

7348

3006

7350

2768

7352
7354
7356
7409

3783
3769
3130
1647

7426

5978

Hus
III
III
III
III
III
III

Struktur
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull

III
Stolpehull
III
III
III

Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull

III
III
III
III

Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Nedgravning

IV
Stolpehull
IV

7428

5859

7430

5701

7432

1739

IV
IV

Stolpehull
Stolpehull

Saksnr. 15/13808

Analyse resultat
1 byggkorn, 2 korn, 7 strå av korn, 9 meldestokk og 1
hasselnøttskall
1 strå av korn og 5 meldestokk
6 strå av korn og 7 meldestokk
1 korn, 50 strå av korn, 1 hønsegras, 20 meldestokk og 1
mjølbær
1 korn, 1 strå av korn, 25 meldestokk, 1 skræppor og 1 starr
6 byggkorn, 55 meldestokk, 1 vindeslirekne, 3 hønsegras, 3
linbendel, 5 starr, 2 oxalis og 13 vassarve
2 kornfragm., 26 strå av korn, 18 meldestokk, 2 gress og
1linbendel
2 strå av korn, 3 hasselnøttskall, 18 meldestokk, 1
vindeslirekne, 1 soleie, 2 starr og 1 linbendel
2 byggkorn, 3 strå av korn, 5 meldestokk og 2 soleie
10 kornfragm., 30 strå av korn, 1 meldestokk, 4 starr og 1
hønsegras
4 kornfragm., 7 strå av korn, 2 hasselnøttskall, 20
meldestokk, 3 hønsegras, 2 starr og 4 vassarve
1 korn, 2 kornfragm., 5 strå av korn, 1 gress og 11 meldestokk
4 kornfragm., 16 meldestokk og 1 hønsegras
1 rubusar og 2 ubestemt frø
1 byggkorn og 15 strå av korn
4 byggkorn, 2 rugkorn, 2 korn, 12 kornfragm., 11 strå av korn
og 9 meldestokk
23 havrekorn, 6 byggkorn, 5 kornfragm., 2 meldestokk, 1
vindeslirekne, 1då, 8 maure, 7 rød hønsegras, 1 starr, 1 vaks,
1 hirse og 14 vassarve
10 strå av korn, 20 meldestokk og 1 hønsegras
4 kornfragm., 3 strå av korn, 18 meldestokk, 2 hønsegras og 2
vassarve
2 byggkorn, 2 kornfragm., 2 strå av korn og 24 meldestokk

Stolpehull
Gjer
7487
5133
de
Stolpehull
7490
601
I/2
Stolpehull
3 strå av korn og 5 meldestokk
7492
366
I/2
Stolpehull
6 strå av korn
Tabell 45: Oversikt over analyserte makroprøver fra utgravningen på Tobienborg.

Analysen av makrofossilprøvene fastslo at disse inneholdt et rikt materiale med flere spor
etter korndyrkning og gjødslede marker. Den mest dominerende veksten i materialet var
imidlertid meldestokk (Chenopodium album). Planten er et vanlig ugress i de fleste miljøer
og jordsmonn, men foretrekker sterkt gjødslet og bearbeidet mark. Meldestokk produserer
store mengde frø, med sterkt skall som tåler turen gjennom fordøyelsessystemet til
plantespisere. Ugressfrøet er derfor ikke uvanlig i arkeologiske kontekster, og indikerer sterkt
gjødslede marker i nærheten. Alle frø fra øvrige ugressplanter og ruderatplanter som er påvist
i prøvene hører til i dyrkede miljøer, og bringes gjerne til boplassene under innhøstning.
Det er påvist stor mengder fragmenterte og hele korn i prøvene, hvorav de best bevarte er
artsbestemt til bygg, havre, hvete og rug. Både bygg og havre er vanlige kornsorter i
jernalderen, men skallkornene rug og havre er mer vanlig fra andre halvdel og slutten av
jernalderen.
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I makrofossilprøvene ble det også påvist store mengder strå og aksefragmenter av
kornplantene. Dette er noe uvanlig da slike fragmenter ofte forsvinner etter bearbeiding. De
avspeiler aktiviteten på boplassen. Det er imidlertid påvist strå i samtlige analyserte
stolpehull og strukturer. Det fremtrer derfor ikke et mønster i distribusjonen som avspeiler
spesialiserte aktivitetssoner. Resultatet er i stedet mer komplekst, noe som kan skyldes at
boplassen hadde flere faser og nye bygg på samme sted over et lengre tidsspenn.
Hus III er analysert grundigst da det ble tatt prøver fra samtlige stolpehull. Distribusjonen
fremviser et merkbart mønster. Frø fra åkerugress og ruderatplanter er konsentrert til vestre
halvdel av huset, og stråfragment dominerer i søndre stolpehullrekke. Derimot er funnene av
korn fordelt mer jevnt i huset. Hus IV viser tendenser til en liknende distribusjon, men
prøvegrunnlaget er mindre og mønsteret ikke så klart som i Hus III.

7.4

MIKROMORFOLOGIANALYSE

Det ble tatt ut en mikromorfologisk prøve PX7496 fra nedgravning A1647. En 15 cm
lang og 5 cm bred metallboks ble plassert horisontalt i toppen av nedgravningen, mot
nord-nordvest. Prøven dekket både et mørkt gråbrunt lag og gulbrun sand/silt lag som var
godt synlige i overflaten og tilsynelatende forekom i profilet. De to lagene hadde i tillegg
tilnærmet likt lagfyll som i ti andre nedgravninger definert som «gjenbrukte
nedgravninger» (se kap. 6.3.1).
Analyse resultat
Heterogen, gul sand og litt grus med mørk gul, amorft sand/grus partikler,
iblandet litt fint kull i fosfat latrine avfall. Spor etter svært tynne fragmenter
7496
1647
av rot. Organisk-mineralt ekskrementer.
Tabell 46: Oversikt over resultater fra mikromorfologisk analyse.
PX.nr.

Struktur

Analysen påviste at fyllet sannsynlig representerer avfallsdeponering fra latrine(bøtter).
Det er imidlertid sannsynlig at bruken er sekundær og at nedgravningens opprinnelige
formål var en annen.

8

VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON

Under fylkeskommunens forundersøkelse var det blitt registrert en lokalitet bestående av
41 strukturer, hvorav 10 kokegroper, 19 stolpehull og 12 mulige stolpehull, groper og
fyllskifter. De påviste kulturminnene representerte ulike spor etter jordbruksbosetning,
beliggende i et viktig sentralsted i jernalderen. Målet for den arkeologiske undersøkelsen
var å sikre kildemateriale som i særlig grad kunne belyse problemstillinger knyttet til
gårdsbosetning, organisering og utvikling. Sentralt i prosjektplanens problemstilling var å
avkrefte/bekrefte de ulike tolkningene, identifisere eventuelle hustomter/gårdstun, samt
funksjonsinndeling, i tillegg til lokalitetens brukstid og de separate anleggs sammenheng.
Under utgravningen ble det maskinelt avdekket ca. 680 m² og 472 forhistoriske
strukturer, hvorav de fleste er knyttet til bosetning. Vi gjenfant samtlige kulturminner
som fylkeskommunen hadde registrert innenfor tiltaksområdet. Vi observerte strukturer
ved, inntil eller delvis under feltkantene. Det viser at lokaliteten ikke er fullstendig
avgrenset i noen av himmelretningene. Feltet var dessuten sterkt preget av moderne
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aktivitet i form av nedgravninger og grøfter som har fjernet eldre kulturminner i
utgravningsområdet.
Kulturminnene som ble avdekket omfattet i hovedsak stolpehull, hvorav 113 er tolket
knyttet til stolpebygde konstruksjoner. Det dreier seg om fire tre-skipete langhus (Hus IIV), to mulige bygg/tre-skipet langhus (Hus/bygg V-VI), og ett gjerde/fegate (mulig
huskonstruksjon). I tillegg ble det avdekket kokegroper, nedgravninger/groper, samt noe
kulturlag. Det ble funnet gjenstander av jern, særlig nagler, men også ett hestebissel fra
vikingtid. Vi fant også skår keramikk, hvorav enkelte var dekorert med en dekortype
typisk for romersk jernalder-folkevandringstid. Tjuefem radiologiske dateringer av kull,
korn og hasselnøttskall tidfester aktiviteten på lokaliteten til 255-1020 e. Kr., dvs. yngre
romertid til vikingtid. Dateringene fordeler seg innenfor to adskilte aktivitetsfaser:



Fase 1: 255-540 e.Kr. som tilsvarer yngre romertid-folkevandringstid.
Fase 2: 675-1020 e.Kr. som tilsvarer merovingertid-vikingtid.

Fase 1 omfatter i hovedsak to, doble-kokegroper. Disse er tolket som uttrykk for
sporadisk aktivitet i utkanten av en boplass som f.eks. kan ha ligget under Plantasjen – et
område vi ikke hadde anledning til å undersøke. Fase 2 omfatter 20 dateringer fordelt på
tolv stolpehull, ett kulturlag, fem kokegroper, samt to nedgravninger/groper. De vitner
om kontinuerlig fler-faset bosetningsaktivitet i utgravningsområdet gjennom hele
vikingtid.
8.1

BOSETNINGSAKTIVITETEN PÅ TOBIENBORG I MEROVINGERTID-VIKINGTID (FASE 2)

Dateringene i Fase 2 faller innenfor tidsspennet 675-1020 e.Kr. De eldste dateringene fra
fase 2 (675-885 e.Kr.) stammer fra nedgravninger og/eller groper (A1647, A401 og
A4557). Nedgravning A1647 var en av elleve strukturer på feltet som ble gruppert som
«gjenbrukte nedgravninger». Fyllet i strukturene omfattet flere sjikt som antydet at de var
blitt gjenfylt suksessivt. I tillegg var de skåret i toppen av én, eller flere stolpehull som
viser at de var blitt gjenbrukt som nedgravninger til stolper. Ett karakteristisk trekk ved
gropene var at deler av fyllet bestod av mørk, klebrig/fet, kull -og humusblandet silt i
ulike, men ofte langstrakte former i profil.
Nedgravning A1647 ble valgt ut som typeeksempel for slike «gjenbrukte nedgravninger»,
og ulike naturvitenskapelige prøver ble tatt fra strukturen. Det mørke fyllet ble analysert i
detalj med mikroskop (mikromorfologi). Analysen slo fast at fyllet i A1647 var
latrineavfall som hadde blitt deponert i gropa (Macphail 2017). Det var ulike sjikt i fyllet
og gropene kan også ha blitt fylt med annet avfall. Selv om strukturene er gruppert som
like, må vi ta et lite forbehold hvorvidt alle ble brukt til tømming av avføring. Dårlig lukt
taler imidlertid på at flere ble brukt slik. Lukten var påtakelig og ble kraftigere ettersom
feltet ble avdekket. Lukten ble først tolket forbundet med tidligere gjødsling av matjorden
og/eller områdets mangeårige bruk som plantemarked. Med tanke på resultatene fra
undersøkelsen av A1647 synes det rimelig at lukten også/eller skyldtes deponert
latrineavfall i enkelte avfallsgropene. Også A401 luktet ille.
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A401 ble først tolket som sannsynlig moderne. Nærmere undersøkelse påviste ikke
moderne gjenstander, men snarere forhistorisk keramikk. Strukturen var oval drøye 3
meter lang og 2 meter bred, og tydelig avgrenset med flat bunn. Nedgravningen ble først
tolket som et mulig grophus. Hustypen er kjent fra store deler av forhistorien, men er
vanligere i vikingtid. Tidligere undersøkelser av slike hus har ofte avdekket ildsteder, i
tillegg til veveutstyr.
Det ble imidlertid verken påvist spor av ildsteder eller veving i A401 som kunne ha
underbygget en tolkning som grophus. Derimot ble det påvist et homogent, illeluktende
fyll i gropen, som i hovedsak bestod av mørk gråbrun, kull -og humusholdig sand. Det er
dermed mulig at også gropen A401 kan ha blitt brukt til å deponere latrineavfall. Det er
derimot usikkert om gropen ble anlagt til dette formålet. I likhet med A1647 kan
deponeringen være sekundær, og kanskje har man gjenbrukt et eldre grophus A401 til
dette.
C-14 dateringen avA1647 indikerer at nedgravningen er eldre enn langhusene på feltet.
Nedgravningens innehold vitner imidlertid om nærliggende bosetning og bebyggelse. Det
er da sannsynlig at området omfattet flere eldre nedgravninger slik ornerte keramikkskår
funnet i A1149, A1887 og A5759 tyder på. Disse er kategorisert som «gjenbrukte
nedgravninger» og utgjør tre av fire kontekster hvor dekorert keramikk ble funnet.
Dekoren omfattet hulkile -/linjedekorasjon, samt negldekor fra romertid og
folkevandringstid. Det er derfor sannsynlig at skårene stammer fra aktivitet i fase 1 eller
mulig eldste del av fase 2.
C-14 datering av A401 er sammenfallende med dateringen av stolpehull A5701 i Hus IV.
Dateringene fra Hus IV er til dels sprikende, men det er mulig at huset var det første reist
innenfor planområdet, samtidig med mulig gjerde/fegate eller huskonstruksjon.
Sammenfallet mellom dateringene underbygger tanken om at latrinedeponeringen på
feltet forekom/fortsatte tidlig i fase 2, og da samtidig med bebyggelsen på feltet. I tillegg
kan det ikke utelukkes at nedgravningene delvis ble gjenfylt samtidig med aktiviteten i
langhusene. Dette antydes av deres gjenbruk som stolpehull som i enkelte tilfeller er skilt
ut som del av grunnplanet til en av stolpekonstruksjonene avdekket.
Dateringene viser en tydelig økning og intensivering av bosetningsaktiviteten i perioden
775-1020 e.Kr. Fire (Hus I-IV) av i alt seks, tre-skipete langhus er datert til denne
perioden, i tillegg til et mulig gjerde/fegate eller huskonstruksjon og kokegroper.
Dateringen av byggene overlapper innenfor tidsspennet, og indikerer at de har avløst
hverandre fortløpende. Det er vanskelig å skille ut i hvilken rekkefølge byggene ble reist,
også på grunn av at husene omfattet mange spor etter reparasjoner og/eller utbytning av
stolper. De mange fasene og sammenfallet i dateringene sannsynliggjør i tillegg at noen
bygg var samtidige. I så tilfelle er dette ikke uvanlig for perioden, men blir derimot
karakteristisk av gårdstun spesielt mot slutten av vikingtid, begynnelsen av middelalder.
Det er kun tre dateringer per hus foruten Hus III, og kun én fra gjerde/fegate. Dessuten
spriker noen dateringer slik at det er noe usikkerhet knyttet til tidfestingen. Som nevnt er
det mulig at Hus IV og mulig gjerde/fegate eller huskonstruksjon ble anlagt tidlig i fase 2.
De øvrige tre husene har alle dateringer som fester deres brukstid til 900-tallet.
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Brukstiden til Hus III er belagt av syv radiologiske dateringer som fester aktiviteten i
huset til perioden 775-1020 e.Kr. Undersøkelsen av husets stolpehull indikerer tydelig at
bygget var fler-faset. Til tross for dette er det usannsynlig at husets levetid dekker hele
tidsspennet som er for langt til det. Beliggenheten til Hus III og Hus IV var imidlertid slik
at de ikke kan ha vært samtidige. Det er da ikke urimelig å anta at Hus III ble reist etter at
Hus IV gikk ut av bruk. I så tilfelle er det mulig at hus III ble anlagt omkring siste del av
800-tallet, og hvertfall innen 900-tallet da samtlige dateringer fra huset overlapper.
Hus I har også sannsynlig vært fler-faset. Det er skilt ut tre, alternative grunnplan av
bygget som alle overlappet i nordøstlig hjørne av feltet. Det vil si med god avstand til
Hus III. Det foreligger to dateringer fra Hus I, som overlapper innenfor tidsspennet 900995 e.Kr. Tidsspennet overlapper da også deler av brukstiden til Hus III. Det er da
sannsynlig at Hus I og Hus III har vært delvis samtidige, og utgjort deler av et og samme
tun i vikingtid.
Det er vanskeligere å forene brukstiden og plasseringen til Hus II med de andre byggene.
Hus II overlappet Hus III, og var nært plassert i forhold til Hus I. Husets plassering
antyder dermed at brukstiden burde være eldre eller yngre enn disse husene. Overlappet
mellom tre C14-dateringer indikerer imidlertid at aktiviteten i bygget trolig fant sted i
perioden 900-980 e.Kr. En forklaring kan være at Hus II hang sammen med Hus III,
og/eller mulig Hus I. Det er tidligere blitt påvist eksempler på tun fra vikingtid bestående
av bygninger plassert vinkelrett på hverandre (Loktu 2016). Med hensyn til vinkler er det
Hus II og Hus III som sammensetning fremstår som mest sannsynlig. Da spesielt hvis
man utelater stolpehullene A5724/A5734 og A5786 i østlig ende av Hus III og stolpehull
A5473 i sørvestlig ende av Hus II.

Figur 64 og 65: Venstre: tunformasjon med Hus II og Hus III. Høyre: tunformasjon med Hus I, II og III
(Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 10/07.2018, K. Sæther).

Som nevnt er det vanskelig å skille ut rekkefølgen og sammensetning av de ulike
byggene på Tobienborg. Tunformasjonene som har blitt diskutert er usikre. Det er
derimot sikkert at tunet omfattet mer enn ett bygg. Det er også påvist samtidige
kokegroper på tunet. Disse lå i feltets vestre ende, ved siden av husene, men de var
relativt få. Det er imidlertid påvist flere kokegroper nord og sør for utgravningsområdet,
både under fylkeskommunens forundersøkelse og da Elizabeth Skjelsvik foretok
undersøkelser ved Oddemarka skole i 1961. De eldre strukturene er dessverre ikke datert.
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Dersom de er fra fase 2, slik som våre daterte kokegroper, har de ligget i en bue omkring
boplassen.
Som tidligere nevnt blir kokegroper gjerne forbundet med tilberedning av mat. Gropen
har da blitt fylt med ved og stein til et bål, slik at steinen blir oppvarmet. Deretter har
maten blitt pakket inn og lagt blant steinene og gropen, og blitt tildekket med torv.
Steinen som magasinerer varmen fra bålet koker som en kokekasse. Denne
tilberedningsmetoden har både vært fysisk og tidsmessig krevende. Det er derfor
sannsynlig at denne formen for matlagning ikke var hverdagslig. Sannsynligvis foregikk
matlaging i kokegrop ved spesielle anledninger av sosial, politisk eller rituell karakter der
tilberedning av mat var sentralt (Gjerpe 2008, Bukkemoen og Simonsen 2009:129).
Det foreligger også flere eksempler i det arkeologiske materialet på at kokegroper har
blitt brukt i forbindelse med smievirksomhet eller videreforedling av jern i
smier/reduksjonsovner (Bergstøl 2005, Sæther 2012). Tolkningene er basert på funn av
slagg og store mengder brent/sintret leire. Liknende materiale er dessuten funnet i
kokegroplignende strukturer på Rødbøl i Larvik, gården Nannestad i Akershus og Moi i
Bygland (Rønne 2008, Reitan 2006, 2009). Disse har blitt tolket som esser i forbindelse
med metallbearbeiding, og ikke som kokegroper. Det kan derfor være vanskelig å skille
esser fra kokegroper uten nærmere undersøkelse.
En hypotese i felt var at stolpehullene og kokegropene vest på feltet representerte et
nedbrent verkstedsområde. Det ble gjort funn av en slaggbit i utkast A3682 fra kokegrop
A3651 og stolpehullene i området var svært kullholdige. Små slaggbiter ble også påvist i
to stolpehull i Hus IV, ett stolpehull i Hus III, og i nedgravning A1647. Sporene etter
f.eks. smie var dermed ikke mange, men funnene indikerte at slik brannfarlig aktivitet
hadde forekommet i området. Det var imidlertid ikke mulig å skille ut bygninger her, og
det ble ikke funnet ytterligere produksjonsavfall. Området var preget av moderne
aktivitet, og tolkningen som produksjonsområde er usikker.
Det har også vært vanskelig å skille ut spesialiserte aktivitetssoner i langhusene. For Hus
I, II og IV skyldes det få prøver. Flere prøver fra Hus III ble prioritert for analyse, med til
dels motstridende indikasjoner. Samlet viser resultatene av detaljert vedart -og
makrofossillanalyser et landskap som i fase 2 var relativt åpent og preget av dyrket mark
og/eller eng. Det er påvist bygg, havre, hvete og rug i materialet og forekomsten av mye
forkullet strå fra ceralia indikerer at flere av korntypene ble dyrket nær boplassen. I
tillegg viser et hestebissel og brente bein at det var husdyr på lokaliteten.
Skandinaviske langhus består gjerne av både bopel og fjøs, og introduksjonen av de treskipete husene blir tradisjonelt forbundet med denne funksjonsdelingen (Løken 1999).
Rominndeling er vanligvis indikert av forskjellig avstand mellom stolpeparene, noe som
skaper mer eller mindre åpne rom - hvilket også er tilfelle for flere av våre hus. Det er
ikke alltid enkelt å fastslå bruken av rommene, men ildsteder eller kokegroper indikerer
gjerne oppholdsrom. Det ble påvist ildsted/kokegroper og kulturlag i Hus III. Bredden og
avstanden mellom grindene i Hus III tyder på at det var inndelt i tre rom og/eller
aktivitetssoner. Vestre del ble tolket som mulig bodel og østre del som mulig fjøs.
Tolkningen var forenelig med et gjerde eller en fegate sørvest for en mulig døråpning til
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fjøsdelen. Naturvitenskapelige analyse av makrofossiler, tyder imidlertid på en motsatt
funksjonsinndeling.
En mulig forklaring på disse de motstridende tolkningene kan søkes i husets godt
dokumenterte, fler-fasete brukstid. Det er ingen selvfølge bruken av rommene har vært
lik gjennom hele brukstiden. Derimot er det sannsynlig at husets romlige organisering har
skiftet over tid. Kokegrop A3651 lå ved vestre ende av Hus III lå der det var flere svært
kullholdige stolpehull. Radiologisk datering av kokegropen gir som resultat 875-985
e.Kr., og er da samtidig med deler av brukstiden til Hus III. En tolkning er at deler av
huset brant og at det førte til reparasjoner og endringer i bruken av rommene.
Vest for lokaliteten lå det store gravfeltet Kjempegravene, som har gitt funn også fra
vikingtiden. Vår lokalitet var da omgitt av store gravhauger og båtgraver, og lå også nær
et mulig rituelt og juridisk knutepunkt der Oddernes kirke siden ble reist. En innskrift på
en runestein ved kirken (id42147) viser at storgården Oddernes omkring 1030-40 e.Kr.
var eid av odelsbonden Øyvind, som fikk reist den første kirken her, og var gudsønn av
Olav den Hellige. Vi må anta at Møglestu (den store stuen/bygningen) har vært en del av
et større bosetningsområde på Oddernes. Gården som Øyvind, med sine forbindelser, eide
har sannsynlig vært en storgård med rettslig og rituell makt, og vårt tun synes å ligge i
utkanten av et større bosetningsområde. Størrelsen på langhusene vi har undersøkt
fremstår ikke som spesielt store for tidsepoken, og funnene er av hverdagslig karakter.
Tunet kan på 900-tallet ha omfattet flere langhus og dessuten et mulig verkstedsområde.
Vi må kanskje regne med flere avhengige bosetninger/gårder rundt og ved storgården
Oddernes. Vårt tun synes å være ett relativt velstående bruk av denne storgården eller en
selvstendig gård.

9

SAMMENDRAG

Utgravningen ble gjennomført i forbindelse med ny reguleringsplan for Tobienborg i
Kristiansand kommune, Vest-Agder, og det ble påvist en fler-faset boplass fra vikingtid
(800-1050 e. Kr.) med seks hus og en mulig fegate eller gjerde.
Utgravningsområdet omfattet bakgården til Plantasjen Tobienborg, vel 200 m sør for
Oddernes kirke. Middelaldergården Møglestu lå omtrent der Tobienborg ligger i dag, og
dannet sammen med Prestegården sannsynligvis tunområdet for den gamle storgården
Oddernes. Det er kjent mange gravminner i området omkring Oddernes kirke, hvorav
Kjempegravene – et stort, forsvunnet gravfelt, grenset til reguleringsområdet i vest.
Det ble maskinelt avdekket ca. 680 m² med funn av til sammen 472 strukturer, hvorav
424 stolpehull, 20 ildsted/kokegroper, 19 nedgravninger, 7 kulturlag/lag og 2 grøfter. Av
disse kan 113 stolpehull knyttes til grunnplanene til fire sikre tre-skipete langhus (Hus IIV) og to mulige bygg/tre-skipet langhus (Hus/bygg V-VI), i tillegg til et mulig
gjerde/fegate eller huskonstruksjon. Samtlige fire sikre tre-skipete langhus og
gjerdet/fegaten er radiologisk datert til vikingtid og slutten av merovingertid. I området
fantes også eldre kokegroper, radiologisk datert til yngre romersk jernalder. Det ble
funnet noen skår av keramikk, enkelte med negl eller pinnedekor, og dessuten ett
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hestebissel og jernnagler i stolpehull. I naturvitenskaplige prøver ble det påvist korn av
hvete, bygg, havre og rug, samt store mengder åkerugress, noe som viser dyrking i
nærheten. I tillegg har vi ved mikromorfologisk analyse fastslått at en av nedgravingene
var blitt brukt til å deponere latrineavfall.
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Sæther, Kathryn E. 2012: Rapport arkeologisk utgravning. Boplass og kokegropfelt fra
romertid. Brustad av Bundli, 19/1, Hurdal kommune, Akershus fylke. KHM’s arkiv.
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11 VEDLEGG
11.1 STRUKTURLISTE
Anr

Struktur

Form
Lengde Bredde Fotonr
plan

Snittet

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Beskrivelse

201 Stolpehull oval

42

36

No

Dobbelstolpe sammen med A210. Godt synlig og klart avgrenset
foruten i avgrensning stolpehullene i mellom. Gråbrun, sand, humus,
grus.

210 Stolpehull oval

30

25

No

Dobbelstolpe sammen med A201. Godt synlig og klart avgrenset
foruten i avgrensning stolpehullene i mellom. Gråbrun, sand, humus,
grus.

220 Avskrevet
234 Stolpehull oval

27

Yes
23 293, 298 Yes

245 Stolpehull oval

43

33

256 Stolpehull

52

267 Stolpehull ujevn

43

avrundet ujevne

buete

20 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i Hus I, fase 1, 2, 3. Godt
synlig, klart avgrenset i plan og profil. Strukturen hadde oval form,
var skåret av et plogspor i øst, og hadde en skoningstein synlig i
overflaten i sør. I profil omfattet stolpehullet stolpeavtrykk,
nedgravning, samt varmepåvirket skoningstein. Stolpeavtrykket
hadde flat bunn, 15 cm dyp, og rette sidekanter, 16 cm bred. Det
bestod av mørk gråbrun humusholdig sand med var lysere og mindre
humusholdig i bunn. Nedgravning bestod av gråbrun, litt
humusholdig sand, og enkelte skoningstein.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus, litt kull.

20 374, 376, Yes
383, 385

avrundet buete

buete

20 Stolpehullet er knyttet til takbærende stolpe i hus I. Lå like ved
stolpehull A267 i nordøst. Godt synlig og klart avgrenset i plan og
profil. Strukturene hadde oval form i plan, enkelte skoningsstein
synlig i overflaten. Strukturen bestod av mørk gråbrun humusholdig
sand, iblandet litt kull.

30 375-376, Yes
383-384

avrundet ujevne

ujevne

15 Stolpehullet er knyttet til takbærende stolpe i Hus I. Lå like ved
stolpehull A256 i sørvest. Godt synlig i plan og klart, men ujevnt
avgrenset i profil. Strukturene hadde ujevn form i plan og fremstod
som litt skjoldete, men med enkelte skoningsstein synlig i overflaten.

No
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Anr

Struktur

Form
Lengde Bredde Fotonr
plan

Saksnr. 15/13808

Snittet

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Beskrivelse
Strukturen bestod av mørk gråbrun humusholdig sand, iblandet litt
kull.

277 Stolpehull oval

31

29 302, 306- Yes
307

287 Stolpehull rund

26

26

No

Godt synlig, klart avgr. Omfattet stolpeavtrykk. Mørk gråbrun, sand,
humus, grus, litt kull.

297 Stolpehull oval
306 Stolpehull rund

23
33

15
31

No
No

Ikke fullstendig avdekket, men fortsatte under nordlig feltkant.
Godt synlig, klart avgr. Omfattet stolpeavtrykk. Mørk gråbrun, sand,
humus, grus, litt kull.

316 Stolpehull rund

31

30 286-288 Yes

avrundet skråe

skråe

325 Stolpehull oval

32

27 286-288 Yes

flat

buete

335 Stolpehull rund

15

14
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No

avrundet buete

skråe

buete

16 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i Hus I, fase 1, 2, 3. Godt
synlig, klart avgrenset i plan og profil. Strukturen hadde tilnærmet
oval form, og godt synlig stolpeavtrykk, diam. 22 cm, og nedgravning
i plan. Nedgravning ble mindre tydelig eller var mer begrenset i
profil. Stolpeavtrykket bestod av mørk gråbrun kull -og humusholdig
sand. Nedgravning bestod av gulbrun, litt kull -og humusholdig sand.

22 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i Hus I, fase 1 og 2. Godt
synlig, klart avgrenset i plan og profil. Lå nærmest inntil stolpehull
A325. Strukturen hadde rund form, og godt synlig stolpeavtrykk,
diam. 25 cm, og nedgravning i plan. Stolpeavtrykket hadde
flat/avrundet bunn, 18 cm dyp, og rette sidekanter. Det bestod av
mørk gråbrun humusholdig sand, iblandet litt kull. Nedgravning
bestod av gulbrun, gråbrunspettet, litt humusholdig sand.
21 Godt synlig, klart avgrenset i plan og profil. Lå nærmest inntil
stolpehull A316. Strukturen hadde oval form, og godt synlig
stolpeavtrykk, diam. 25 cm, og nedgravning i plan. I profil omfattet
stolpehullet tre fyll. Øvre, sentrale deler av stolpehullet bestod av
mørk gråbrun humusholdig sand, iblandet litt kull. Sannsynlig
stolpeavtrykk bestod av gulbrun, gråbrunspettet, humusholdig sand,
dybde 21 cm. Deler av østlig avgrensning var fylt med mørk brungrå,
humusholdig sand. En nagle F6771 ble funnet midt i stolpeavtrykket,
samt små fragm. brente bein.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus, litt kull.
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Form
Lengde Bredde Fotonr Snittet
plan
342 Stolpehull rund
15
15
No
349 Staurhull rund
14
12
Yes

Anr

Struktur

Saksnr. 15/13808

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus, litt kull.
Klart avgrenset i plan og profil. Mørk gråbrun humusholdig sand.

355 Stolpehull oval

36

31 299-301, Yes
308

avrundet ujevne

buete

366 Stolpehull oval

48

38 381-382, Yes
393-394

avrundet buete

buete

378 Stolpehull ujevn

34

34 381-382, Yes
393-394

flat

buete

buete

391 Stolpehull ujevn

24

22 282, 290- Yes
292

flat

ujevne

rette
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Beskrivelse

23 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i Hus I, fase 2 og 3. Godt
synlig, klart avgrenset i plan og profil. Strukturen hadde oval form i
plan, med en varmepåvirket skoningstein synlig i overflaten i sør.
Omfattet nedgravning, samt mulig spor etter smalt stolpeavtrykk i
profil, 22 cm dyp. Nedgravning bestod av gråbrun litt gulbrunspettet,
humusholdig sand. Mulig stolpeavtrykk var mørkere.
24 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i Hus I, fase 2. Godt synlig,
klart avgrenset i plan og profil. Lå ved stolpehull A378. Strukturen
hadde tilnærmet oval form, og godt synlig stolpeavtrykk, diam. 20
cm, og nedgravning i plan. Stolpeavtrykket hadde avrundet bunn, 20
cm dyp, og buede sidekanter. Det bestod av mørk gråbrun
humusholdig sand, iblandet litt kull, litt grus og enkelte brente bein
fragm. Nedgravning bestod av gråbrun, mørkspettet, litt
humusholdig sand.
29 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i Hus I, fase 1. Godt synlig,
klart avgrenset i plan og profil. Lå ved stolpehull A366. Strukturen
hadde tilnærmet rund form. Omfattet stolpeavtrykk og nedgravning
i profil. Stolpeavtrykket hadde avrundet bunn, 19 cm dyp, og buede
sidekanter, 22 cm bredde. Det bestod av mørk gråbrun humusholdig
sand, iblandet litt kull. Nedgravning bestod av gråbrun,
gulbrunspettet, litt humusholdig sand.
28 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i Hus I, fase 3. Dobbelstolpe
sammen med A6762 i øst som ble synlig i profil under snitting. Godt
synlig i plan og profil, og hovedsakelig klart avgrenset i profil foruten
øvre del som ikke var til å skille fra A6762. Strukturene sammen
hadde ujevn form i plan. Omfattet stolpeavtrykk og nedgravning i
profil. Stolpeavtrykket hadde flat bunn, 27 cm dyp, og rette
sidekanter, 12 cm bred. Det bestod av mørk gråbrun humusholdig
sand, iblandet litt kull og grus. Nedgravning bestod av gråbrun, litt
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Anr

Struktur

Form
Lengde Bredde Fotonr
plan

Saksnr. 15/13808

Snittet

223 19, 416- Yes
418

Bunn
profil

401 Nedgravni oval
ng

312

440 Stolpehull ujevn

30

25

450 Stolpehull rund

33

33 370, 374 Yes

avrundet buete

buete

460 Stolpehull oval

39

33 320, 324 Yes

flat

rette

471 Stolpehull oval

40

37

482 Stolpehull rund
498 Stolpehull

46
23

46
No
19 278-280, Yes
283-285
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flat

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre
buete

buete

No

Beskrivelse

humusholdig sand.
36 Mulig grophus. Strukturen var illeluktende da først avdekket, samt
en moderne grøft førte inn i strukturen i vest. Godt synlig og klart
avgrenset i plan og profil. Under snitting ble stolpehull A6839 påvist
under nordlig sidekanten. Fyllet i gropen bestod av mørk gråbrun,
kull -og humusholdig sand og litt grus, iblandet enkelte nevestor
varmepåvirket stein, samt enkelte fragm. brente bein. Litt mørkere
og humusholdig i bunn.
Godt synlig, utratt mot nord. Omfattet stolpeavtrykk. Mørk gråbrun,
sand, humus, grus.

rette

No

28 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i Hus I, fase 2. Godt synlig,
klart avgrenset i plan og profil. Strukturen hadde oval rund i plan.
Omfattet nedgravning, samt mulig spor etter smalt stolpeavtrykk i
profil, 25 cm dyp. Nedgravning bestod av gråbrun litt gulbrunspettet,
humusholdig sand og litt grus. Mulig stolpeavtrykk var mørkere.
29 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i Hus I, fase 1. Godt synlig,
klart avgrenset i plan og profil. Strukturen hadde oval form i plan,
med en varmepåvirket skoningstein synlig i overflaten. Omfattet
stolpeavtrykk og nedgravning i profil. Stolpeavtrykk hadde flat bunn,
26 cm dyp, og rette sidekanter, 25 cm bredde. Det bestod av mørk
gråbrun, humusholdig sand og litt grus. Nedgravning bestod av
gråbrun litt gulbrunspettet, humusholdig sand.
Godt synlig, klart avgr. Omfattet stolpeavtrykk. Mørk gråbrun, sand,
humus, grus.

avrundet skråe

rette

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, gulbrunspettet sand, humus.
26 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i Hus I, fase 3. Godt synlig,
klart avgrenset i plan og profil. Strukturen hadde oval form i plan.
Omfattet stolpeavtrykk og nedgravning i profil. Stolpeavtrykk hadde
spiss bunn, 24 cm dyp, og buede sidekanter, 12 cm bredde. Det
bestod av mørk gråbrun, humusholdig sand, men ble lysere og
mindre humusholdig mot bunn. Nedgravning bestod av gråbrun litt
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Anr

Struktur

Form
Lengde Bredde Fotonr
plan

Saksnr. 15/13808

Snittet

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Beskrivelse

mørkspettet, humusholdig sand.
11 Godt synlig, klart avgrenset i plan og profil. Strukturen hadde oval
form i plan. Det bestod av mørk gråbrun, humusholdig sand og litt
grus.
25 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i Hus I, fase 2. Godt synlig,
klart avgrenset i plan og profil. Strukturen hadde oval form i plan, og
omfattet både stolpeavtrykk og nedgravning. Stolpeavtrykk hadde
avrundet bunn, 19 cm dyp, og buede sidekanter, 18 cm bredde. Det
bestod av mørk gråbrun, humusholdig sand og litt grus. Nedgravning
bestod av gråbrun litt mørkspettet, humusholdig sand og litt grus.

506 Stolpehull oval

18

15 278-280, Yes
283-2285

ujevn

skråe

buete

514 Stolpehull rund

30

28 357, 361 Yes

avrundet buete

buete

524 Stolpehull oval

34

25 317-319 Yes

avrundet ujevne

buete

29 Godt synlig, klart avgrenset i plan og profil. Lå ved stolpehull A534.
Strukturen hadde oval form i plan, og omfattet stolpeavtrykk og
nedgravning i profil. Stolpeavtrykk hadde avrundet bunn, 15 cm dyp,
og buede sidekanter, 20 cm bredde. Det bestod av mørk gråbrun,
humusholdig sand, iblandet litt kull og grus. Nedgravning bestod av
gulbrun, gråbrunspettet, litt humusholdig sand.

534 Stolpehull ujevn

52

39 321-323 Yes

ujevn

ujevne

38 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i Hus I, fase 1. Godt synlig,
klart avgrenset i plan og profil. Like ved stolpehull A24. Strukturen
hadde ujevn form i plan. Strukturen bestod av mørk gråbrun,
humusholdig sand, iblandet grus, litt kull og enkelte fragm. brente
bein. En nagle F6873 ble funnet under snitting.

546 Stolpehull rund

15

15

No

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus.

553 Stolpehull oval
560 Stolpehull oval

10
13

8
11

No
No

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus.

568 Ildsted

ujevn

90

36

No

Godt synlig, men svært utdratt, derav uklar avgrensning. Gråsvart,
kullblandet sand.

580 Stolpehull ujevn
588 Stolpehull oval

15
53

12
No
40 315-316, Yes
325
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flat

ujevne

ujevne

ujevne

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus.
40 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i Hus I, fase 1. Dobbelstolpe
sammen med A6822 i nord som ble synlig i profil under snitting.
Godt synlig i plan og profil, og klart avgrenset i profil. A6822 skar
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Anr

Struktur

Form
Lengde Bredde Fotonr
plan

Saksnr. 15/13808

Snittet

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Beskrivelse
øvre del av stolpehull A588. Stolpehullet omfattet to fyll. I øvre del
bestod fyllet av lys gråbrun, litt humusholdig sand. Nedre del bestod
av mørk gråbrun humusholdig sand, iblandet litt grus.

601 Stolpehull rund

29

27 315, 334 Yes

avrundet buete

buete

26 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i Hus I, fase 2. Godt synlig,
klart avgrenset i plan og profil. Strukturen hadde rund form, og godt
synlig stolpeavtrykk, diam. 8 cm, og nedgravning. Stolpeavtrykket
hadde avrundet bunn, 10 cm dyp, og buede sidekanter. Det bestod
av mørk gråbrun humusholdig sand, iblandet litt grus. Nedgravning
bestod av gråbrun, mørkspettet, litt humusholdig sand.

611 Stolpehull rund

22

22

Yes

avrundet buete

buete

10

Yes

avrundet buete

buete

9 Godt synlig og klart avgrenset i plan og profil. Bestod av lys gråbrun
humusholdig sand, iblandet litt grus og flere skoningstein.
4 Grøften er knyttet til Hus I, fase 1 og 2. Den ble ikke fullstendig
avgrenset, men fortsatte tilsynelatende under nordlig feltkant.
Strukturen er tolket som rest av veggrøft/takdrypp. Fyllet var svært
utvasket og til dels vanskelig å avgrense i profil. Det bestod av lys
gråbrun, litt humusholdig sand.

619 Grøft

avlan
g

658 Stolpehull oval

23

20

No

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus, kull.

669 Stolpehull rund

12

12

No

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus.

676 Stolpehull rund
685 Nedgravni oval
ng

33
50

30
No
40 263, 268 Yes

704 Stolpehull rund
712 Stolpehull rund

20
20

20
20

No
No

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus, kull.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus, kull.

720 Stolpehull rund

15

15

No

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus.

730 Stolpehull rund
740 Stolpehull oval

15
20

15
18

No
No

Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.
Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.

749 Stolpehull oval

20

15

No

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus.
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spiss

skråe

buete

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus.
29 Godt synlig og klart avgrenset i plan og profil. Tilnærmet oval form i
plan. Fyllet var til dels mørkere i midten av strukturen. Den bestod
av mørk og lys gråbrun humusholdig sand og grus, samt begrensede
kullag.
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Saksnr. 15/13808

Form
Lengde Bredde Fotonr Snittet
plan
759 Stolpehull oval
11
9
No
766 Stolpehull oval
28
25
No

Anr

Struktur

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Beskrivelse
Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus.

777 Nedgravni ujevn
ng
789 Grøft
avlan
g
804 Stolpehull oval

50

30

No

85

25

No

Ikke fullstendig avdekket, men fortsatte tilsynelatende under nordlig
feltkant.
Ikke fullstendig avdekket, men fortsatte under nordlig feltkant.

23

14

No

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus.

812 Stolpehull rund
819 Stolpehull rund

14
30

13
No
25 303-304, Yes
310-311

828 Stolpehull oval

32

29 303, 305, Yes
309, 311

838 Stolpehull oval

16

12

No

19 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i Hus II. Godt synlig, klart
avgrenset i plan og profil. Strukturen hadde rund form i plan.
Strukturen bestod av til dels skjoldete fyll med ulike sjikt som bestod
av gråsvart, svært humusholdig sand, samt gulbrun sand, og
nærmest en kullrand i bunn. Hovedfyllet bestod av mørk gråbrun
humusholdig sand, iblandet litt kull.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus, litt kull.

846 Stolpehull rund

10

10

No

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus, litt kull.

854 Stolpehull rund
861 Avskrevet

12

12

No
No

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus, litt kull.

869 Stolpehull rund
878 Stolpehull oval

20
24

18
18

No
No

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus, litt kull.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus, litt kull.

887 Stolpehull rund

25

24

Yes

896 Stolpehull oval

28

25

No
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avrundet rette

rette

flat

rette

ujevne

avrundet buete

buete

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus.
16 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i Hus II. Godt synlig, klart
avgrenset i plan og profil. Strukturen hadde rund form i plan, og en
skoningsstein synlig i overflaten i nordvest. Strukturen bestod av
mørk gråbrun humusholdig sand, iblandet enkelte brente bein
fragm.

9 Godt synlig og klart avgrenset i plan og profil. Bestod av gråbrun
humusholdig sand og litt grus. Mindre humusholdig mot bunn.
Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus, grus.
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Saksnr. 15/13808

Form
Bunn
Sidekant Sidekant
Lengde Bredde Fotonr Snittet
Dybde
Beskrivelse
plan
profil
venstre
høyre
906 Stolpehull ujevn
56
54 338, 341- Yes
avrundet buete
buete
19 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i Hus II. Godt synlig, klart
342
avgrenset i plan og profil. Strukturen hadde svært ujevn form i plan
og omfattet flere fyll. Derimot var den mer homogen i profil og
omfattet både stolpeavtrykk og nedgravning. I øvre vestlig
avgrensning ble det imidlertid påtruffet bunnen av et mulig
stolpehull som tolkning var svært usikker, og derfor fikk ikke eget nr.
Stolpeavtrykket hadde flat bunn, 19 cm dyp, og buede sidekanter,
bredde 34 cm. Det bestod av gråbrun humusholdig sand, iblandet litt
kull. Nedgravning bestod av gulbrun, mørkspettet, litt humusholdig
sand.

Anr

Struktur

926 Stolpehull rund
934 Stolpehull ujevn

28
32

25
30

943 Stolpehull rund

22

951 Stolpehull oval

No
Yes

avrundet rette

buete

21 289, 294 Yes

avrundet buete

buete

40

29 328, 332 Yes

ujevn

ujevne

963 Stolpehull rund

25

24

No

973 Stolpehull oval

28

23

No

983 Stolpehull rekta
ngulæ
r

57

45 269, 274, Yes
277
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ujevne

avrundet buete

buete

Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus, grus.
40 Godt synlig, men til dels uklar avgrensning mot sørvest i plan. Flere
varmepåvirket skoningsteing synlig i overflaten. Tydelig og klart
avgrenset i profil. Omfattet to fyll. Øvre del var fylt med gråbrun,
humusholdig sand og litt grus, iblandet flere varmepåvirket
skoningsstein. Nedre del var mer humusholdig og mørkere i farge, og
det ble påtruffet få skoningsstein.
20 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i Hus I, fase 2 og 3. Godt
synlig, klart avgrenset i plan og profil. Strukturen hadde rund form i
plan og flere skoningssteing synlig i overflaten. Strukturen bestod av
mørk gråbrun humusholdig sand, iblandet enkelte skoningsstein.
9 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i Hus I, fase 1. Godt synlig og
klart avgrenset i plan, til dels uklar i profil. Bestod av grågul sand
med mørke spett, iblandet litt humus.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus, litt kull,
samt synlig skoningsstein i overflaten.
Godt synlig, klart avgr. brungul, gråbrunspettet, sand, humus, grus,
litt kull.
17 Godt synlig, klart avgrenset i plan og profil. Strukturen hadde
rektangulær form. Strukturen bestod av mørk gråbrun humusholdig
sand, iblandet litt kull, samt små steiner. 5 cm tykt kullag i øvre del
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Anr

Struktur

Form
Lengde Bredde Fotonr
plan

Saksnr. 15/13808

Snittet

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Beskrivelse
av strukturen i øst.
Godt synlig, klart avgr. brungul, gråbrunspettet, sand, humus, grus,
litt kull.

1003 Stolpehull oval

19

17

No

1011 Stolpehull rund
1017 Stolpehull oval

15
44

15
38

No
No

1031 Stolpehull rund

40

39

No

Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus, grus.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, iblandet litt grå,
ubrent leire.
Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.

1043 Stolpehull oval
1053 Stolpehull oval

26
18

22
13

No
No

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus.

1061 Stolpehull rund

13

12

No

Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.

1068 Stolpehull oval

29

24

No

Godt synlig, klart avgr. Omfattet stolpeavtrykk, samt synlig
skoningsstein i overflaten. Mørk gråbrun, sand, humus, grus, litt kull.

1078 Kokegrop oval

165

1098 Stolpehull ujevn

50

24

No

1121 Stolpehull ujevn

64

50

No

1131 Stolpehull rund

29

27 555, 558 Yes

1140 Stolpehull oval

20

15

1149 Nedgravni ujevn

95

58 250-253, Yes

122 134-137, Yes
144-146,
153-154

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

avrundet buete

buete

39 Dobbel/flerfaset kokegrop sammen med A6313 som var nedgravd i
midten. Kokegropen var godt synlig i plan og klart avgrenset, men
det var ingen synlig stein. Begge strukturene hadde klare kullrander
som skilte kokegropene fra hverandre. Varmepåvirket stein var
blandet i øvre del av kullaget i bunn. Rødbrent sand/silt avgrenset
hele strukturen. Øvrig fyll bestod av gråsvart kullblandet sand og litt
humus. Tydelig forkullede stokker i kullaget.
Mulig dobbelstolpe. Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand,
humus.
Mulig dobbelstolpe. Omfattet stolpeavtrykk. Godt synlig, klart avgr.
mørk gråbrun, sand, humus.

ujevn

rette

ujevne

No

25 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i mulig Hus/bygg VI. Godt
synlig, klart avgrenset i plan og profil. Strukturen hadde rund form.
Strukturen bestod av mørk gråbrun humusholdig sand, iblandet litt
grus. Det er trolig at stolpehullet er gjennomboret av et staurhull.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus.

avrundet rette

rette

62 (Store likheter med A1647, A1887, A4725, A4872, A5171, A5531,
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Anr

Struktur
ng

Saksnr. 15/13808

Form
Lengde Bredde Fotonr Snittet
plan
264, 271273

1170 Stolpehull rund
1179 Stolpehull oval

20
31

20
No
27 617-618 Yes

1189 Stolpehull oval

24

18 610, 613- Yes
614

1197 Stolpehull rund
1207 Stolpehull oval

30
17

28
14

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

No
No

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Beskrivelse
A5552, A5759, A6265 og A7079). Svært ujevn i plan, og til dels uklart
avgrenset, men godt synlig mot undergrunn. Kantstilt keramikk,
F6627, synlig i overflaten mot NØ, som viste seg å være dekorert
med negldekor. Stolpehull A6680 ble synlig i øvre nordlig del av
profilet, under utgravningen av A1149. Stolpehullet skar
nedgravningen. Nedgravningen omfattet flere fyll i overflaten. Mot
sørvest var fyllet mørk gråbrun, humusholdig sand/silt, iblandet kull,
og omfattet en "ring" med grå, ubrent siltig leire. Øvrige deler var til
dels lysere gråbrun og gulbrun sand/silt som i varierende grad var
blandet med humus og kull. Snitting viste at det mørke laget med
"ringen" av leire var relativt grunt, 8 cm dypt, i forhold til dybden på
nedgravningen som var 62 cm dypt. Foruten det øvre partiet av
nedgravningen var øvrig fyll i strukturen relativt lys i farge og
omfattet brungul, litt humusholdig sand/silt med enkelte sjikt grå og
oransje sand. Dette gjorde strukturen stedvis vanskelig å avgrense
spesielt mot sør. De ulike sjiktene antyder at nedgravningen har blitt
stegvis gjenfylt eller gjenbrukt. Nagle F6677 ble funnet i fyllet under
snitting.

spiss

skråe

skråe

avrundet skråe

buete

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus.
11 Godt synlig, klart avgrenset i plan og profil. Strukturen hadde oval
form i plan. Strukturen bestod av gråbrun humusholdig sand og litt
kull.
29 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i mulig Hus/bygg VI. Godt
synlig, til dels uklart avgrenset i plan og profil. Strukturen hadde oval
form i plan. I profil omfattet strukturen stolpeavtrykk og
nedgravning. Stolpeavtrykket hadde spiss bunn, 26 cm dypt, og
ujevne sidekanter, 20 cm bred. Det bestod av mørk gråbrun
humusholdig sand. Nedgravning bestod av gulbrun, gråbrunspettet
litt humusholdig sand.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, litt kull.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus.
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Form
Lengde Bredde Fotonr Snittet
plan
1215 Stolpehull rund
35
35
No
1230 Stolpehull oval
27
22
No
Anr

Struktur

26
No
150 132Yes
133,157,
171,173

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus.

1239 Stolpehull oval
1249 Lag_kultur ujevn
lag

32
220

1313 Stolpehull rund
1322 Stolpehull rund
1331 Stolpehull rund

20
23
40

1343 Stolpehull ujevn

31

29 556, 559 Yes

avrundet rette

rette

1354 Stolpehull oval
1361 Stolpehull oval

23
31

20
No
27 594, 600 Yes

avrundet skråe

skråe

118
22
40

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

Beskrivelse

ujevn

ujevne

ujevne

No
No
No

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus.
12 Laget er del av en større ansamling, delvis overlappende strukturer
som omfattet to-faset kokegrop A6386/6408, bunn kokegrop A2236,
stolpehullene A2106, A2226 og A6338, samt nedgravning A7246.
Ikke alle strukturene var synlige i plan fordi kulturlag A1249 dekket
to-faset kokegrop A6386/6408, stolpehull A6338 som er tolket
knyttet til takbærende stolpe i Hus III, samt deler av nedgravning
A7246. A1249 lå i tillegg inntil bunn kokegrop A1249 i sørvest og like
ved stolpehull A2106 i sørøst. A1249 er tolket som kulturlag pga stor
mengde kull, (se også 1669, 5370, 5571 og til dels 4963) som trolig til
dels er tilkommet fra underliggende kokegroper. Foruten kullet var
laget svært likt matjorden i området. Det bestod av gråsvart,
humusholdig/organisk blandet sand og kull. Laget lå i en forsenkning
i terrenget som kan være et resultat av errodering/slitasje fra
kontinuerlig nedtråkking mulig knyttet aktivitet i Hus III.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus, litt kull,
samt flere varmpåvirket skoningsstein synlig i overflaten.
22 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i mulig Hus/bygg VI. Godt
synlig, til dels uklart avgrenset i plan, men klart avgrenset i profil.
Staurhull ble påvist inntil/ved stolpehullet mot øst og vest.
Strukturen hadde tilnærmet oval form i plan. Strukturen bestod av
gråbrun humusholdig sand, samt enkelte små fragm. rødbrent leire.
Enkelte mindre partier i fyllet bestod av gulbrun, gråbrunspettet
sand.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus.
33 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i mulig Hus/bygg VI. Godt
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Anr

Struktur

Form
Lengde Bredde Fotonr
plan

Saksnr. 15/13808

Snittet

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Beskrivelse
synlig, klart avgrenset i plan og profil. Strukturen hadde oval form i
plan. Strukturen omfattet flere sjikt med fyll som kan tyde på at
strukturen ble gjenbrukt og dermed gjenfylt til forskjellige tider.
Hovedfyllet i øvre del bestod av mørk gråbrun kull -og humusholdig
sand, iblandet litt grus og enkelte skoningsstein. Fyllet omfattet i
tillegg ulike sjikt sand/silt med til dels ulik farge og innhold av
humus. Nedre del av strukturen var fylt med brungrå silt, iblandet litt
humus og grus.

1370 Stolpehull rund

32

32

No

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus, litt kull,
samt synlig varmepåvirket skoningsstein i overflaten.

1378 Stolpehull rund
1387 Stolpehull rund

17
20

17
20

No
No

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, kull.

1395 Stolpehull oval

23

20

No

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, kull.

1403 Stolpehull oval
1413 Stolpehull oval

25
30

22
No
20 276, 281 Yes

1480 Stolpehull oval
1489 Stolpehull oval

20
43

15
No
39 335, 343, Yes
372

1500 Stolpehull rund
1507 Stolpehull oval

15
32

15
21

No
No

Godt synlig, klart avgr. lys gråbrun, sand, humus.
Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus, grus.

1516 Stolpehull oval

31

26

No

Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus, grus.

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

avrundet buete

buete

avrundet buete

buete

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, kull.
12 Hestebissel F1423 funnet i toppen av struktur under avdekking. Godt
synlig og klart avgrenset i plan og profil. Strukturen hadde oval form
i plan og bestod av mørk gråbrun kull -og humusholdig sand, samt
litt grus. Et mindre parti mot bunn var litt lysere og mindre
humusfylt. Strukturen ble totalgravd.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, kull.
18 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i Hus II. Dobbelstolpe
sammen med A6894 i øst som ble synlig i profil under snitting. Godt
synlig i plan og profil, og hovedsakelig klart avgrenset i profil foruten
øvre del som ikke var til å skille fra A6894. Strukturene hadde
sammen oval form i plan. Det bestod av mørk gråbrun humusholdig
sand, iblandet kull og litt grus.
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Form
Lengde Bredde Fotonr Snittet
plan
1525 Stolpehull rund
28
26
No
1534 Stolpehull rund
24
23
No
Anr

Struktur

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Beskrivelse
Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus, grus.
Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus, grus, litt kull.

1543 Stolpehull oval
1555 Stolpehull oval

41
45

40
No
34 339-340 Yes

1567 Stolpehull rund

20

20

No

1575 Stolpehull oval

55

36

No

Godt synlig, klart avgr. Omfattet stolpeavtrykk. Mørk gråbrun, sand,
humus, grus, litt kull.

1586 Stolpehull oval

40

35

No

Godt synlig, klart avgr. brungul, samt gråbrun, sand, humus, litt kull.

1595 Stolpehull oval

47

23 505-506, Yes
508-509

avrundet buete

buete

1607 Stolpehull rund

23

22 505-506, Yes
508-509

flat

skråe

skråe

1614 Stolpehull oval

337

31 346-347 Yes

ujevn

buete

rette

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

avrundet

buete

Delvis skåret i sør av moderne grøft.
13 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i Hus II. Godt synlig og klart
avgrenset i plan og profil. Strukturen hadde oval form i plan, men var
gjennomskåret av moderne dreneringsgrøft i sørøst. Strukturen
bestod av mørk gråbrun kull -og humusholdig sand, samt litt grus, og
enkelte skoningsstein.
Godt synlig, klart avgr. gulbrun, gråbrunspettet, sand, humus.

6 Stolpehull knyttet takbærende stolpe i Hus IV. Godt synlig, klart
avgrenset i plan og profil. Lå nærmest inntil stolpehull A1607.
Strukturen hadde oval form, og godt synlig ovalt stolpeavtrykk,
32x16 cm, og nedgravning i plan. Stolpeavtrykket var avrundet i
bunn, 7 cm dybde, med avrundete sidekanter. Det bestod av mørk
gråbrun, kull -og humusholdig sand. Nedgravningen bestod av
gråbrun, gulbrunspettet humusholdig sand. Fyllet var kompakt og
kan alternativt være kulturlagsrest.
22 Stolpehull knyttet takbærende stolpe i Hus IV. Godt synlig, og til dels
uklart avgrenset i plan, men klar i profil. Lå nærmest inntil stolpehull
A1595. Strukturen hadde rund form, og godt synlig rundt
stolpeavtrykk, diam. 17 cm, og nedgravning i plan. Stolpeavtrykket
hadde flat bunn, 18 cm dybde, med skrå/ujevne sidekanter. Det
bestod av gråbrun, kull -og humusholdig sand. Nedgravningen
bestod av gråbrun, gulbrunspettet humusholdig sand.
20 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i Hus II. Godt synlig, klart
avgrenset i plan og profil. Staurhull lå inntil stolpehullet i nord.
Strukturen hadde oval form i plan. Strukturen bestod av mørk

89

Tobienborg gnr. 44, Kristiansand kommune

Anr

Struktur

Form
Lengde Bredde Fotonr
plan

Saksnr. 15/13808

Snittet

1624 Stolpehull oval

40

29 512, 515- Yes
516

1635 Stolpehull oval
1647 Nedgravni rund
ng

38
103

22
No
98 174,180- Yes
81,18892,199201

1669 Lag_kultur ujevn
lag

159

131 165-167, Yes
211-214

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

avrundet skråe

rette

avrundet buete

buete

ujevn

ujevne

ujevne

Beskrivelse

gråbrun, kull -og humusholdig sand.
33 Stolpehull knyttet takbærende stolpe i Hus IV. Godt synlig, klart
avgrenset i plan og profil. Strukturen hadde oval form i plan.
Strukturen bestod av mørk gråbrun, gulbrunspettet kull -og
humusholdig sand. Nedgravningen bestod av gråbrun,
gulbrunspettet humusholdig sand. Fyllet var kompakt og kan
alternativt være kulturlagsrest. Parti som er lysere i midten.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus.
54 (Store likheter med A1149, A1887, A4725, A4872, A5171, A5531,
A5552, A5759, A6265 og A7079). Godt synlig i plan og klart
avgrenset. To stolpehull A6426 og A6438 ble avdekket i
nedgravningen under snitting, hvorav sistnevnte er synlig i A1647s
dokumenterte profil. Begge skar nedgravningen. Enkelte små fragm.
brente bein ble påtruffet i nedgravningen, men disse ble ikke
innsamlet. En mikromorfologisk prøve, PX7496, ble tatt horisontalt
fra overflaten i overgangen mellom mørk gråbrun humusholdig sand,
iblandet kull, fragm. rødbrent leire og brente bein = lag 1, som
dekket store deler strukturens overflate, og gulbrun, litt kull -og
humusholdig sand i avgrensningen. I profil omfattet nedgravningen
fire lag foruten fyllene i stolpehullene. Lag 1 omfattet store deler av
øvre og sentrale deler av strukturen. Fremstod nesten som et stort
stolpehull eller grop, og det ble funnet enkelt bit av sannsynlig slagg
F200142. To suksessive lag avgrenset lag 1 i sidekantene. Lag 2
grågul, litt humusholdig sand. Lag 3 gulbrun, litt humusholdig,
grovkornet sand. Bunnen av nedgravningen var fylt med lag 4 som
bestod av brungul/oransje sand. De mange lagene/sjikt antyder at
strukturen har blitt gjenfylt/gjenbrukt til ulike tider/faser.
10 Laget er tolket som kulturlag, (se også 1249, 5370, 5571 og til dels
4963), og var iblandet noe rødbrent leire. Flere plogspor hadde risset
laget og dratt det delvis utover mot NV. Foruten leira liknet laget på
områdets matjord som bestod av gråsvart humusholdig/organisk
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Lengde Bredde Fotonr
plan
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Snittet

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Beskrivelse
blandet sand. Under laget fremkom stolpehull A6475. Laget lå i en
forsenkning i terrenget som kan være et resultat av
errodering/slitasje fra kontinuerlig nedtråkking mulig knyttet
inngangsparti i Hus III. Det ble påtruffet enkelte, små fragm. brente
bein. Disse ble ikke tatt inn. En nagle, F6491, ble funnet i laget.

1694 Stolpehull rekta
ngulæ
r

61

46 344, 345, Yes
355

avrundet buete

buete

13 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i Hus II. Godt synlig, klart
avgrenset i plan og profil. Strukturen hadde tilnærmet rektangulær
form i plan. Det bestod av mørk gråbrun, kull -og humusholdig sand.

1707 Stolpehull oval

51

42 513, 518 Yes

avrundet buete

buete

21 Stolpehull knyttet takbærende stolpe i Hus IV. Godt synlig, klart
avgrenset i plan og profil. Strukturen hadde oval form, og godt synlig
stolpeavtrykk, diam. 40 cm, og nedgravning i plan. Stolpeavtrykket
hadde ujevn bunn, 17 cm dyp, og avrundete sidekanter. Det bestod
av mørk gråbrun humusholdig sand, iblandet litt kull. Nedgravning
bestod av brungrå, humusholdig sand.

1720 Stolpehull rund
1728 Stolpehull oval
1739 Stolpehull ujevn

28
40
70

27
No
33
No
45 516, 521 Yes

flat

rette

buete

1757 Stolpehull oval

25

19 526-527 Yes

ujevn

ujevne

buete

11 Godt synlig, til dels uklart avgrenset i profil. Strukturen hadde oval
form i plan. Mulig staurhull inntil østlig avgrensning av stolpehullet
ble synlig i profil. Strukturen bestod av mørk gråbrun humusholdig
sand.

1766 Stolpehull oval

34

26 345, 350, Yes
354

avrundet buete

buete

34 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i Hus II. Godt synlig, klart
avgrenset i plan og profil. Strukturen hadde oval form i plan.
Strukturen bestod av mørk gråbrun humusholdig sand, iblandet litt
grus og kull.

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, litt kull.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, litt kull.
16 Stolpehull knyttet takbærende stolpe i Hus IV. Godt synlig, klart
avgrenset i plan og profil. Strukturen hadde tilnærmet oval form i
plan og var avgrenset rand mørk brungrå humusholdig sand. Det er
mulig strukturen representerte en dobbelstolpe da fyllet var til dels
ulik med hensyn til farge og humusinnhold i øst og vest, men det var
ikke reflektert av strukturens avgrensning som var jevn. Stolpehullet
bestod av gråbrun humusholdig sand, iblandet litt kull.
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Form
Bunn
Lengde Bredde Fotonr Snittet
plan
profil
1776 Stolpehull ujevn
28
28 481, 491- Yes
flat
492
Anr

Struktur

Sidekant Sidekant
Dybde
Beskrivelse
venstre
høyre
rette
rette
333 Stolpehull knyttet takbærende stolpe i Hus III. Dobbelstolpe sammen
med A7290 i sør som ble synlig i profil under snitting. Godt synlig i
plan og profil, men var ikke til å avgrense fra stolpehull A7290 i plan,
og til dels sørlig avgrensning i profil. Strukturene sammen hadde
ujevn form i plan. Strukturen bestod av mørk gråbrun humusholdig
sand, iblandet litt kull og grus.

1792 Stolpehull oval

27

20

1801 Lag_kultur ujevn
lag

59

57 519-520 Yes

ujevn

ujevne

ujevne

1815 Stolpehull oval

40

37 454, 455, Yes
481, 484

ujevn

rette

rette

1825 Stolpehull ujevn

66

41 458-459 Yes

avrundet buete

buete

1841 Stolpehull ujevn

30

25 454, 455, Yes
481, 483

skrå

skråe

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

No

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, litt kull.

skråe

4 Strukturen er tolket som kulturlagsrest som var godt synlig, men til
dels uklart avgrenset i plan og profil. Laget hadde ujevn form i plan
og omfattet mørkere fyll i midten. Strukturen bestod av ulike grader
av gråbrun, humusholdig sand som var iblandet litt kull og fragm.
brente bein.
34 Stolpehull knyttet takbærende stolpe i Hus III. Del av ansamling
stolpehull som lå på nord-sør orientert rekke som inkluderte A1841
og A1854. Stolpehullene var godt synlige i plan, men kunne ikke
avgrenses fullstendig mot hverandre. Stolpehull A1815 lå i nordlig
ende av rekka, inntil stolpehull A1841 i nord. Avgrensning mellom
A1815 og A1841 var tydelig i profil. A1815 bestod av mørk gråbrun
kull -og humusholdig sand, iblandet flere skoningsstein, samt enkelte
fragm. brente bein.
36 Godt synlig, klart avgrenset i plan og profil. Strukturen hadde ujevn
for i plan. I profil omfattet stolpehullet stolpeavtrykk, nedgravning.
Stolpeavtrykket hadde flat bunn, 18 cm dyp, og rette sidekanter, 35
cm bred. Det bestod av mørk gråbrun humusholdig sand.
Nedgravning bestod av grågul, litt humusholdig sand.
24 Stolpehull knyttet takbærende stolpe i Hus III. Del av ansamling
stolpehull som lå på nord-sør orientert rekke som inkluderte A1815
og A1854. Stolpehullene var godt synlige i plan, men kunne ikke
avgrenses fullstendig mot hverandre. Stolpehull A1841 lå i midten av
rekka, inntil stolpehull A1815 i sør og A1854 i nord. Avgrensning
mellom A1815 og A1841 var tydelig i profil, men var vanskelig å skille
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Anr

Struktur

Form
Lengde Bredde Fotonr
plan

Saksnr. 15/13808

Snittet

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Beskrivelse
ut mot A1854 foruten i bunn. A1841 bestod av mørk gråbrun kull -og
humusholdig sand.

1854 Stolpehull oval

43

35 454, 455, Yes
481, 482

flat

1868 Stolpehull rund

30

33 619, 622 Yes

1878 Stolpehull rund
1887 Nedgravni ujevn
ng

18
203

17
No
75 218-220, Yes
228-229

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

buete

rette

32 Stolpehull knyttet takbærende stolpe i Hus III. Del av ansamling
stolpehull som lå på nord-sør orientert rekke og inkluderte A1815 og
A1841. Stolpehullene var godt synlige i plan, men kunne ikke
avgrenses fullstendig mot hverandre. Stolpehull A1854 lå i sørlig
ende av rekka, inntil stolpehull A1841 i sør. Avgrensning mellom
A1841 og A1854 var vanskelig å skille ut foruten i bunn. A1854
bestod av mørk gråbrun kull -og humusholdig sand.

avrundet buete

buete

18 Øvre sørlig del av struktur skåret vekk av moderne dreneringsgrøft,
men fortsatt godt synlig, klart avgrenset i plan og profil. Strukturen
hadde rund form i plan, og bestod av mørk gråbrun humusholdig
sand, iblandet litt grus og kull.

avrundet buete

buete

Godt synlig, litt uklart avgr. lys gråbrun, sand, humus, grus.
64 (Store likheter med A1149, A1647, A4725, A4872, A5171, A5531,
A5552, A5759, A6265 og A7079). Det er sannsynlig at nedgravning
A1887 omfatter flere overlappende strukturer bestående av
nedgravning, kulturlagsrest, samt stolpehull. Godt synlig, men svært
ujevn i plan og til dels vanskelig å avgrense i plan og profil. I plan
omfattet strukturen to fyll. I vest mørk gråbrun kull -og humusholdig
sand, iblandet litt fragm. brente bein, F6517, samt keramikk F6516. I
øst var fyllet gulbrun, litt humusholdig sand. Deler av sørlig
avgrensning av fyllet i øst var skåret av stolpehullet A1948. I profil
strakk fyllet seg over en større flate enn nedgravning A1887, og kan
derfor tolkes som mulig kulturlagsrest som har dekket A1887 som
ble påtruffet under vestlig halvdel av laget. I øvre, sentrale deler av
nedgravningen ble det påtruffet et fyll som kan tolkes som stolpehull
bestående av rette sidekanter, 15 cm bredt og flat bunn, 21 cm dypt.
Det bestod av brungul, humusholdig sand, iblandet enkelte fragm.
brente bein og keramikkskår. Nedgravningen som det mulige
stolpehullet skar var fylt med svært lyst fyll som holdt til dels bedre
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Anr

Struktur

Form
Lengde Bredde Fotonr
plan

Saksnr. 15/13808

Snittet

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Beskrivelse
på fuktigheten enn undergrunnen rundt. Nedgravningens fyll
omfattet lys gulbrun sand med litt humus. I bunn var fyllet litt
mørkere og mer humusholdig, dermed lettere å skille ut.

1948 Stolpehull rund

30

30

No

1960 Stolpehull oval

20

18

No

1972 Stolpehull rund

20

20

No

1983 Stolpehull oval

22

20

No

1994 Stolpehull oval

29

22 611, 615 Yes

2004 Stolpehull oval

40

28

No

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus, litt kull.

2017 Stolpehull rund

14

14

No

Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus, grus.

2025 Stolpehull rund
2032 Stolpehull oval

13
29

12
No
25 612, 616 Yes

2042 Stolpehull rund

21

21

No

2051 Stolpehull rund

26

24

No

2060 Stolpehull rund
2070 Stolpehull oval

33
27

32
No
24 620-621, Yes
623

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus, litt kull,
samt synlig varmepåvirket skoningsstein i overflaten.
Trippelstolpehull sammen med A1972 og A1983. Godt synlig og klart
avgrenset foruten i avgrensning stolpehullene i mellom. Mørk
gråbrun, sand, humus, grus, litt kull.
Trippelstolpehull sammen med A1960 og A1983. Godt synlig og klart
avgrenset foruten i avgrensning stolpehullene i mellom. Mørk
gråbrun, sand, humus, grus, litt kull.
Trippelstolpehull sammen med A1960 og A1972. Godt synlig og klart
avgrenset foruten i avgrensning stolpehullene i mellom. Mørk
gråbrun, sand, humus, grus, litt kull.
avrundet buete

avrundet skråe

flat

skråe

buete

skråe

skråe

29 Godt synlig, klart avgrenset i plan og profil. Strukturen hadde oval
form i plan, og bestod av gråbrun humusholdig sand.

Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.
12 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i mulig Hus/bygg VI. Godt
synlig, klart avgrenset i plan og profil. Strukturen hadde oval form i
plan, og bestod av mørk gråbrun humusholdig sand.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus, litt kull,
samt synlig varmepåvirket skoningsstein i overflaten.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus, litt kull.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus, litt kull.
37 Godt synlig, klart avgrenset i plan og profil. Strukturen hadde oval
form i plan, og bestod av mørk gråbrun humusholdig sand, iblandet
litt grus.
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Form
Lengde Bredde Fotonr Snittet
plan
2079 Stolpehull ujevn
56
30
No
Anr

Struktur

2095 Stolpehull oval

30

22

No

2106 Stolpehull oval

30

24

No

2116 Stolpehull oval

32

31 430, 443 Yes

2125 Stolpehull rund

23

23

No

2136 Stolpehull oval

32

26

No

2150 Stolpehull oval

20

16

No

2162 Stolpehull rund

22

20

No

2170 Stolpehull oval

41

35 437-438, Yes
444

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Beskrivelse
Dobbelstolpe sammen med A2095. Godt synlig, klart avgr. mørk
gråbrun, sand, humus, grus, litt kull.
Dobbelstolpe sammen med A2079. Godt synlig, klart avgr. mørk
gråbrun, sand, humus, grus, litt kull.
Stolpehull som var del av en større ansamling, delvis overlappende
strukturer som omfattet kulturlag A1249, to-faset kokegrop
A6386/6408, bunn kokegrop A2236, nedgravning A7246, samt
stolpehullene A2226 og A6338 som er tolket knyttet til takbærende
stolpe i Hus III. Flere av strukturene var ikke synlig i plan, men dekket
av kulturlag A1249. Stolpehull A2106 lå like ved kulturlag A1249 i
vestnordvest. Strukturen var godt synlig og klart avgrenset i plan.
Strukturen hadde oval form i plan og bestod av mørk gråbrun
humusholdig sand, iblandet litt kull.

avrundet rette

rette

21 Stolpehull knyttet takbærende stolpe i Hus III. Godt synlig, klart
avgrenset i plan og profil. Strukturen hadde rund form i plan, og
bestod av mørk gråbrun humusholdig sand, iblandet litt grus og kull.
Trippelstolpehull sammen med A2136 og A2150. Godt synlig og klart
avgrenset foruten i avgrensningen stolpehullene i mellom. Gråbrun,
humus, sand og litt kull.
Trippelstolpehull sammen med A2125 og A2150. Godt synlig og klart
avgrenset foruten i avgrensningen stolpehullene i mellom. Gråbrun,
humus, sand og litt kull.
Trippelstolpehull sammen med A21125 og A2136. Godt synlig og
klart avgrenset foruten i avgrensningen stolpehullene i mellom.
Gråbrun, humus, sand og litt kull.
Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus, grus.

avrundet rette

skråe

27 Stolpehull knyttet takbærende stolpe i Hus III. Dobbelstolpe sammen
med A7068 i nord. Godt synlig i plan og profil, men ikke til å skille i
avgrensning mot hverandre foruten i bunn av profil. Strukturene
sammen hadde ujevn form i plan, og bestod av mørk gråbrun kull -og
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Anr

Struktur

Form
Lengde Bredde Fotonr
plan

Saksnr. 15/13808

Snittet

2186 Stolpehull oval

26

22

2195 Stolpehull oval
2204 Stolpehull rund

20
29

17
No
29 604, 609 Yes

2226 Stolpehull oval

18

2236 Kokegrop oval

2254 Kokegrop oval

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

humusholdig sand.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus, litt kull.

No
skråe

skråe

16 132-133, Yes
147

avrundet buete

buete

64

46 132-133, Yes
147

flat

skråe

skråe

70

68 461, 465 Yes

flat

buete

buete

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

Beskrivelse

spiss

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus, litt kull.
32 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i mulig Hus/bygg VI. Godt
synlig, klart avgrenset i plan og profil. Strukturen hadde rund form i
plan. Strukturen bestod av mørk gråbrun humusholdig sand,
iblandet mye varmepåvirket skoningsstein.
24 Stolpehull som var del av en større ansamling, delvis overlappende
strukturer som omfattet kulturlag A1249, to-faset kokegrop
A6386/6408, bunn kokegrop A2236, nedgravning A7246, samt
stolpehullene A2106 og A6338 som er tolket knyttet til takbærende
stolpe i Hus III. Flere av strukturene var ikke synlig i plan, men dekket
av kulturlag A1249. Stolpehull A2226 lå inntil bunn kokegrop A2236 i
nord. Strukturen var godt synlig og klart avgrenset i plan og profil.
Den hadde oval form i plan og omfattet stolpeavtrykk og
nedgravning i profil. Stolpeavtrykk hadde avrundet bunn, 18 cm dyp,
og bestod av mørk gråbrun humusholdig sand, iblandet litt kull.
Nedgravning var synlig under stolpeavtrykket og bestod av grågul,
litt humusholdig sand.
6 Bunn kokegrop som var del av en større ansamling, delvis
overlappende strukturer som omfattet kulturlag A1249, to-faset
kokegrop A6386/6408, nedgravning A7246, samt stolpehullene
A2106, A2226 og A6338 som er tolket knyttet til takbærende stolpe i
Hus III. Flere av strukturene var ikke synlig i plan, men dekket av
kulturlag A1249. Bunn kokegrop A2236 lå inntil kulturlaget i nordøst
og stolpehull A2226 i sør, samt like ved stolpehull A6338 i øst. A2236
var godt synlig i plan og profil, og relativt klart avgrenset. Strukturen
hadde oval form i plan og omfattet gråsvart, svært kullholdig sand,
iblandet enkelte små varmepåvirket stein. PK6312 ble tatt fra kullag.
19 Dobbel kokegrop med A7192 orientert øst-vest. Kokegropene godt
synlige i plan, samt klart avgrenset foruten mot hverandre.
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Anr

Struktur

Form
Lengde Bredde Fotonr
plan

Saksnr. 15/13808

Snittet

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Beskrivelse
Kokegropene hadde sammen tilnærmet oval form i plan. A2254 var
litt grunnere enn A7192 i profil og strukturen skar et staurhull i vest.
Deler av kullrand avgrenset A2254 i øst som var mulig skåret av
nedgravningen til kokegrop A7192. Øvrig fyll bestod av gråsvart, kull
-og humusholdig sand, iblandet flere varmepåvirket stein. PK7212.

2279 Stolpehull oval

30

26 462-463, Yes
470

2290 Avskrevet

avrundet buete

buete

30 Stolpehullet lå like øst for dobbel kokegrop A2254/7192 som er
knyttet til Hus III. Godt synlig, klart avgrenset i plan og profil.
Strukturen hadde oval form i plan. Strukturen bestod av mørk
gråbrun humusholdig sand, iblandet litt kull.

ujevne

20 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i mulig Hus/bygg VI.
Dobbelstolpe sammen med A7458 i sør. Godt synlig i plan og profil,
og hovedsakelig klart, men til dels ujevnt avgrenset. A2300 er skåret
av stolpehull A7458 i sør. Strukturene hadde tilnærmet oval form i
plan med enkelte skoningsstein synlig i overflaten. Det ble påvist
enkelte små fragm. brente bein, samt enkelte keramikkskår, F6284, i
øvre del av strukturen. I profil omfattet strukturen stolpeavtrykk og
nedgravning. Stolpeavtrykket hadde flat bunn, 20 cm dyp, og rette
sidekanter, 20 cm bred. Det bestod av mørk gråbrun kull -og
humusholdig sand. Nedgravning bestod av gråbrun, gulbrunspettet,
litt humusholdig sand.
30 Stolpehull knyttet takbærende stolpe i Hus III. Dobbelstolpe sammen
med A6580 i vest som lå inntil nedgravning A2603 i vestnordvest.
Godt synlig og klart avgrenset i plan og profil. A2317 skar stolpehull
A6580 i øst. Strukturene hadde rund form i plan Strukturen bestod
av mørk gråbrun kull -og humusholdig sand, iblandet litt grus.

Yes

2300 Stolpehull oval

37

35 552, 556 Yes

flat

2317 Stolpehull rund

32

31 246-247, Yes
428, 430431

avrundet buete

2414 Avskrevet

No

2508 Avskrevet

No

2535 Avskrevet
2564 Avskrevet

No
No

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

ujevne

buete
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Form
Bunn
Sidekant Sidekant
Lengde Bredde Fotonr Snittet
Dybde
Beskrivelse
plan
profil
venstre
høyre
2603 Nedgravni oval
94
66 242, 246, Yes
avrundet ujevne
buete
44 Nedgravningen lå inntil stolpehull A6580 i sørøst. Godt synlig og klart
ng
257
avgrenset i plan og profil. Øvre del var fylt med mørk gråbrun
humusholdig sand, iblandet lys grå ubrent leire, samt litt kull og grus.
Nedre del var lik øvre, men mindre leire og litt lysere farge.
2634 Stolpehull ujevn
23
21
No
Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.
2642 Stolpehull rund
30
28
No
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus.
Anr

Struktur

2650 Stolpehull oval

64

38 409, 411, Yes
422

avrundet skråe

skråe

2664 Stolpehull oval

66

56 409-410, Yes
434

flat

rette

2680 Stolpehull rund

20

20

No

2689 Stolpehull rund

22

20

No

2704 Stolpehull rund
2713 Stolpehull rund

15
32

14
32

No
No

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

rette

56 Dobbelstolpe sammen med A2664 i sør. Stolpehullene er knyttet til
takbærende stolpe i hus III. Godt synlig og klart avgrenset i plan og
profil. I profil omfattet strukturen mange sjikt sand og litt grus med
varierende innhold av humus og kull, samt enkelte fragm. brente
bein. De ulike sjiktene antyder at stolpehullet har blitt stegvis
gjenfylt eller gjenbrukt. I så måte minnet øvre del av stolpehullet
som skåret av en yngre stolpehulls nedgravning.
40 Dobbelstolpe sammen med A2650 i nord. Stolpehullene er knyttet til
takbærende stolpe i hus III. Godt synlig og klart avgrenset i plan og
profil. I profil omfattet strukturen stolpeavtrykk og nedgravning, og
mulig et stolpehull til. Stolpeavtrykket omfattet skrå bunn 31 cm, og
rette sidekanter, 36 cm bred. Den bestod av gråbrun litt
humusholdig sand, iblandet litt grus. Nedgravning i sør omfattet
gulbrun, gråbrunspettet, litt humusholdig sand. I sør var
nedgravningen fylt med mørk gråbrun, humusholdig sand, iblandet
litt kull og grus. En nagle F7562 og en flint F7561 ble funnet under
utgravning.
Dobbelstolpe sammen med A2689. A2680 skar tilsynelatende
A2689. Godt synlig klart avgrenset. Mørk gråbrun, humus, sand og
litt kull.
Dobbelstolpe sammen med A2680 som tilsynelatende skar A2689.
Godt synlig klart avgrenset. Mørk gråbrun, humus, sand og litt kull.
Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus, litt kull,
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Anr

Struktur

Form
Lengde Bredde Fotonr
plan

Saksnr. 15/13808

Snittet

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Beskrivelse

2726 Stolpehull rund

22

20

No

samt synlig varmepåvirket skoningsstein i overflaten.
Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.

2737 Stolpehull rund
2747 Stolpehull oval
2758 Stolpehull rund

30
37
28

29
33
28

No
No
No

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus, litt kull.
Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.
Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.

2768 Stolpehull oval

45

43 391, 396, Yes
401

2787 Stolpehull oval
2794 Stolpehull oval

27
40

15
26

2805 Avskrevet
2817 Stolpehull oval

68

Yes
64 4425,
Yes
428, 440

2832 Stolpehull rund

19

18

No

Litt uklar avg., grå silt/sand, humus.

2840 Stolpehull oval

31

27

No

Godt synlig, klart avgr. Omfattet stolpeavtrykk. Gråbrun, sand,
humus, grus, litt kull.

2848 Stolpehull oval

46

33

No

Trolig dobbelstolpe. Godt synlig, klart avgrenset. Gråbrun, sand,

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

avrundet skråe

rette

44 Dobbelstolpe sammen med A6939 i nord. Stolpehullene er knyttet til
takbærende stolpe i hus III. Godt synlig og klart avgrenset i plan og
profil foruten i avgrensning mot hverandre som ikke var til å skille. I
profil omfattet strukturen stolpeavtrykk og nedgravning.
Stolpeavtrykket var avrundet i bunn, 32 cm dypt, med en skrå og en
rett sidekant, 22 cm bred. Det bestod av mørk gråbrun humusholdig
sand, iblandet litt grus og enkelte skoningsstein. Nedgravning bestod
av gulbrun, gråbrunspettet, litt humusholdig sand, iblandet litt grus.
En nagle F200146 ble funnet i strukturens makroprøve.
Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.
Godt synlig, klart avgrenset. Stolpeavtrykk og nedgravning. Mørk
gråbrun, humus, sand, litt grus.

spiss

skråe

40 Stolpehullet er knyttet til takbærende stolpe i hus III. Godt synlig og
klart avgrenset i plan og profil. I profil omfattet strukturen
stolpeavtrykk og nedgravning. Stolpeavtrykket var avrundet i bunn,
30 cm dypt, med buede sidekanter, 45 cm bred. Det bestod av mørk
gråbrun humusholdig sand, iblandet litt grus og kull. Nedgravning
bestod av gulbrun, gråbrunspettet, litt humusholdig sand, iblandet
litt grus.

No
No

skråe
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Anr

Struktur

Form
Lengde Bredde Fotonr
plan

Saksnr. 15/13808

Snittet

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Beskrivelse
grus, humus og skoningsstein.
Godt synlig, klart avgr. rødbrun, sand, humus, grus.

2861 Stolpehull rund

28

27

No

2871 Stolpehull oval
2881 Stolpehull rund
2911 Stolpehull rekta
ngulæ
r

33
25
62

25
23
38

No
No
No

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus, litt kull.
Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus, grus.
Mulig dobbelstolpe. Godt synlig, klart avgrenset. Gråbrun med mørk
gråbrun flekk i midten, sand, humus, litt grus.

2930 Stolpehull oval
2944 Stolpehull ujevn

52
19

45
15

No
No

Godt synlig, klart avgr. gulbrun, gråbrunspettet, sand, humus, grus.
Litt uklar avg., mørk gråbrun, sand, humus.

2952 Stolpehull rund

28

27

No

Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.

2961 Stolpehull oval

42

27

No

Litt uklar avg., gråbrun, sand, humus.

2975 Stolpehull oval
2984 Stolpehull rund

21
32

19
30

No
No

Litt uklar avg., gråbrun, sand, humus.
Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.

2995 Stolpehull rund
3006 Stolpehull

29
58

28
No
43 403,407, Yes
413,41921,42526

3033 Kokegrop ujevn

80

26 488-489 Yes

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

skrå

skråe

avrundet buete

rette

buete

Godt synlig, klart avgr. gulbrun, gråbrunspettet, sand, humus.
39 Stolpehull knyttet takbærende stolpe i Hus III. Samling tre stolpehull,
hvorav A3006 skar stolpehull A6964 og stolpehull A6976.
Stolpehullene er knyttet til takbærende stolpe i hus III. Godt synlig
og klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet hadde oval form i
plan og synlig skoningsstein i overflaten. I profil omfattet strukturen
stolpeavtrykk, mulig to, og nedgravning. Stolpeavtrykket var flat i
bunn, 36 cm dypt, med rette sidekanter, 15 cm bred. Det bestod av
mørk gråbrun humusholdig sand, iblandet skoningsstein, samt litt
grus og kull. Nedgravning bestod av gulbrun, gråbrunspettet, litt
humusholdig sand, iblandet litt grus.
11 Bunn/rest kokegrop mulig knyttet til Hus III. Svært ujevn og utdratt i
plan, men godt synlig. Deler lå inntil stolpehull A7310 vest-sørvest.
Stykkevis og delt i profil, men bestod av gråsvart kullblandet sand,
litt humus og grus, samt enkelte små varmepåvirket stein. PK7309
tatt ut av profil.
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Form
Lengde Bredde Fotonr Snittet
plan
3052 Stolpehull oval
40
30
No
Anr

Struktur

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Beskrivelse
Godt synlig og klart avgrenset. Gråbrun, sand, humus, litt kull og
synlig varmepåvirket skoningsstein i overflaten.

3066 Stolpehull oval

40

28

3078 Stolpehull oval

28

22 560, 568 Yes

3089 Stolpehull rund

22

22

No

Godt synlig og klart avgrenset. Mørk gråbrun, sand, humus, mye kull
og synlig varmepåvirket skoningsstein i overflaten.

3100 Stolpehull oval

30

24

No

Godt synlig og klart avgrenset. Mørk gråbrun, sand, humus, mye kull.

3108 Stolpehull rund
3120 Stolpehull rund

38
30

36
28

No
No

Godt synlig og klart avgrenset. Mørk gråbrun, sand, humus, mye kull.
Godt synlig og klart avgrenset. Mørk gråbrun, sand, humus, mye kull.

3130 Stolpehull oval

40

31 394, 397 Yes

3142 Stolpehull oval

40

36

No

3155 Stolpehull rund

27

27

No

3166 Stolpehull oval

34

28 560, 568 Yes

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

No
avrundet buete

rette

avrundet ujevne

ujevne

flat

skråe

ujevne

Mulig dobbelstolpe. Godt synlig, klart avgrenset. Mørk gråbrun sand,
humus, litt grus og kull.
27 Dobbelstolpe sammen med A7506 i sør-sørvest. Stolpehullene
knyttet til takbærende stolpe i mulig Hus/bygg V. Godt synlig og klart
avgrenset i plan og profil. A3078 var skåret av A7505 i vest-sørvest. I
profil omfattet strukturen stolpeavtrykk og nedgravning.
Stolpeavtrykket var avrundet i bunn, 12 cm dypt, med buet sidekant,
17 cm bred. Det bestod av mørk gråbrun, gråsvart og gulbrunflekket,
humusholdig sand, iblandet litt grus og kull. Nedgravning bestod av
gulbrun, gråbrunspettet, litt humusholdig sand, iblandet litt grus.

32 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i Hus III. Godt synlig og klart
avgrenset i plan og profil. Oval form i plan, og enkelte varmepåvirket
skoningsstein synlig i overflaten. Strukturen omfattet stolpeavtrykk,
nedgravning og varmepåvirket skoningsstein i profil. Stolpeavtrykk
hadde avrundet bunn, 32 cm dyp, og ujevne sidekanter, 30 cm bred.
Det bestod av mørk gråbrun kull -og humusholdig sand, iblandet litt
grus. Nedgravning bestod av gråbrun, mørk gråbrunspettet, litt
humus -og kullholdig sand.
Godt synlig og klart avgrenset. Mørk gråbrun, sand, humus, mye kull
og synlig varmepåvirket skoningsstein i overflaten.
Godt synlig, litt uklart avgr. gulbrun, gråbrunspettet, sand, humus.
9 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i mulig Hus/bygg V. Godt
synlig og klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet hadde oval
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Anr

Struktur

Form
Lengde Bredde Fotonr
plan

Saksnr. 15/13808

Snittet

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Beskrivelse
form i plan. Det bestod av mørk gråbrun humusholdig sand, iblandet
litt grus og kull.

3180 Avskrevet

Yes

3197 Kokegrop

115

3211 Nedgravni rekta
ng
ngulæ
r

149

54 84, 95-96 Yes

124 86-88

Yes

Fylt med moderne funn slik som tegl, glass og moderne porselen.
flat

buete

buete

ujevn

ujevne

ujevne

22 Til dels risset av plogspor i toppen, samt delvis skåret av moderne
grøft i nord. Godt synlig og klart avgrenset i plan og profil. Kullrand
avgrenset strukturen i bunn. Øvrig fyll bestod av gråsvart kull -og
humusholdig sand, iblandet nevestor, varmepåvirket stein. PK6113
tatt fra kullrand.
15 Strukturen liknet til dels en kokegrop og var først tolket som sådan.
Undersøkelse påviste imidlertid ingen kullrand og kun litt
varmepåvirket stein i en halvdel. Strukturen er derfor definert som
nedgravning. Strukturen var godt synlig og klart avgrenset i plan og
profil. Den hadde tilnærmet rektangulære form i plan, og omfattet
to fyll som var synlig i plan og profil. Gråbrun, mørk gråbrunspette,
humusholdig sand avgrenset strukturen, og midten omfattet mørk
gråbrun humusholdig sand, iblandet litt kull. Østsørøst i strukturene
lå det en konsentrasjon av nevestore stein, hvorav flere
varmepåvirket og fyllet mer kullblandet.

3239 Stolpehull oval

53

29 176, 184 Yes

flat

rette

rette

29 Godt synlig og klart avgrenset i plan og profil. Oval form i plan.
Skåret av staurhull i sørøst. Bestod av mørk gråbrun humusholdig
sand som var litt lysere i midten.

3255 Stolpehull oval

44

33 156, 161 Yes

ujevn

rette

rette

25 Godt synlig og klart avgrenset i plan og profil. Oval form i plan ogg en
skoningsstein synlig i overflaten. Strukturen bestod av mørk gråbrun
kull -og humusholdig sand, iblandet litt grus.

3267 Stolpehull oval

20

18

No

3277 Stolpehull rund

18

18

No

Ikke fullstendig avdekket, men fortsatte under nordlig feltkant. Godt
synlig, gråbrun, humus, sand.
Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.

3286 Stolpehull rund

22

20

No

Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.

3296 Stolpehull rund

22

21

No

Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.

3305 Stolpehull oval

40

34

No

Dobbelstolpe sammen med A3318. Godt synlig og klart avgrenset

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon
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Anr

Struktur

Form
Lengde Bredde Fotonr
plan

Saksnr. 15/13808

Snittet

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Beskrivelse
foruten avgrensning stolpehullene i mellom. Bestod av mørk
gråbrun, sand, humus, kull, litt grus, samt varmepåvirket
skoningsstein var synlig i overflaten.

3318 Stolpehull oval

38

23

No

3332 Stolpehull oval

23

19

No

3342 Stolpehull oval

50

41 148, 162- Yes
163

3356 Stolpehull oval

24

20

No

3368 Stolpehull ujevn

24

20

No

3502 Stolpehull rund

20

20

No

3514 Kokegrop oval

66

60 185,187, Yes
206,221,
223,239

3528 Kokegrop oval

108

73 185,187, Yes
206,221,

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

Dobbelstolpe sammen med A3305. Godt synlig og klart avgrenset
foruten avgrensning stolpehullene i mellom. Bestod av gråbrun,
sand, humus, litt kull og grus.
Skåret av moderne rektangulær nedgravning i nord. Godt synlig,
klart avgr. Omfattet stolpeavtrykk og nedgravning. Mørk gråbrun,
humus, sand, litt grus.
flat

rette

skråe

40 Godt synlig og klart avgrenset i plan og profil. Oval form i plan.
Strukturen omfattet stolpeavtrykk og nedgravning i profil.
Stolpeavtrykk hadde flat bunn, 32 cm dyp, og rette sidekanter, 22
cm bred. Det bestod av mørk gråbrun kull -og humusholdig sand,
iblandet litt grus. Nedgravning bestod av gråbrun, mørk
gråbrunspettet, litt humusholdig sand, iblandet litt grus.
Dobbelstolpe sammen med A3368 som var skåret av moderne,
rektangulær nedgravning i SØ. Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand,
humus og litt kull.
Dobbelstolpe sammen med A3356. A3368 var skåret av moderne,
rektangulær nedgravning i SØ. Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand,
humus og litt kull.
Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.

avrundet buete

buete

avrundet ujevne

ujevne

28 Dobbel kokegrop med A3528. A3514 skar kokegrop A3528.
Kokegropene var ikke til å skille i plan, men var godt synlige.
Strukturene var godt synlige og klart avgrenset i profil. Strukturen
var tettpakket med varmepåvirket stein, samt avgrenset i bunn av
kullrand. Enkelte brente bein F6489 ble funnet i fyllet. PK6523 ble
tatt fra kullrand.
35 Dobbel kokegrop med A3514. A3514 skar kokegrop A3528.
Kokegropene var ikke til å skille i plan, men var godt synlige.
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Anr

Struktur

Form
Lengde Bredde Fotonr
plan
223,241

Saksnr. 15/13808

Snittet

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Beskrivelse
Strukturene var godt synlige og klart avgrenset i profil, men ujevn.
Det ble ikke påtruffet kullrand i strukturen, men stedvis
kullkonsentrasjoner, hovedsakelig rundt varmepåvirket stein. Øvrig
fyll bestod av mørk gråbrun humusholdig sand, iblandet kull og litt
grus. Enkelte brente bein F6488 ble funnet i fyllet. PK6524 ble tatt
fra kullrand.

3551 Stolpehull oval

34

33 152, 177 Yes

3562 Stolpehull ujevn

29

24

No

Litt uklar avg., mørk gråbrun, sand, humus, litt grus.

3572 Stolpehull rund
3581 Avskrevet
3590 Stolpehull oval

21

20

Litt uklar avg., gråbrun, sand, humus, litt grus.

21

15 164

No
Yes
Yes

avrundet buete

buete

3608 Stolpehull oval

37

34 152, 170 Yes

avrundet buete

buete

3619 Stolpehull rund

38

36

No

3631 Stolpehull oval

32

26 159

Yes

flat

buete

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

avrundet buete

buete

buete

30 Godt synlig og klart avgrenset i plan og profil. Oval form i plan.
Strukturen omfattet stolpeavtrykk og nedgravning i profil.
Stolpeavtrykk hadde avrundet bunn, 25 cm dyp, og buede
sidekanter, 229 cm bred. Det bestod av gråsvart kull -og
humusholdig sand, iblandet litt grus. Nedgravning bestod av
gråbrun, litt humusholdig sand, iblandet litt grus.

36 Dobbelstolpe med A6353 som ble synlig i profil etter snitting. Godt
synlig og klart avgrenset foruten mot stolpehull A6353 som
avgrensning dem i mellom var ikke til å skille i toppen. Stolpehull
A3590 bestod av mørk gråbrun, mørk gråbrunspettet humusholdig
sand.
26 Godt synlig og klart avgrenset i plan og profil. Strukturen hadde oval
form i plan. Strukturen bestod av mørk gråbrun humusholdig sand,
iblandet litt kull og grus.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus, kull, samt
synlig varmepåvirket skoningstein i overflaten.
25 Godt synlig og klart avgrenset i plan og profil. Strukturen hadde oval
form i plan. Den omfattet stolpeavtrykk og nedgravning i profil.
Stolpeavtrykket hadde flat bunn, 20 cm dypt, og skrå sidekanter, 15
cm bredde. Det bestod av mørk gråbrun humusholdig sand.
Nedgravning bestod av gråbrun, mørk gråbrunspettet sand, iblandet
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Anr

Struktur

Form
Lengde Bredde Fotonr
plan

3641 Stolpehull oval
3651 Kokegrop

3682 Lag_lag

ujevn

3704 Stolpehull rund

34

28

Saksnr. 15/13808

Snittet

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Beskrivelse
litt humus.
Godt synlig, klart avgr. Omfattet stolpeavtrykk. Mørk gråbrun, sand,
humus, grus, litt kull.

No

180

75 537, 546, Yes
561

ujevn

buete

buete

14 Bunn kokegrop A3651 som var del av større ansamling delvis
overlappende og/eller tettstilte strukturer som omfattet
stolpehullene A3704, A3713, A7481 og A7525, samt utkast/lag rest
A3682. Ikke alle strukturene var synlige eller tydelig avgrenset i plan.
Bunn kokegrop A3651 skar/dekket stolpehull A7481 som ble først
synlig i kokegropens profil, og lå inntil utkast/lag rest A3682 i
nordøst og stolpehull A7525 som avgrensninger ikke var til dels
vanskelig å skille fra A3651 i plan. Strukturen hadde lineær/utstrakt
form som var svært ujevn i plan, og det var derfor usikkert om
strukturen kunne omfatte to eller flere. Kokegropen var imidlertid så
grunn i profil at multi-struktur tolkningen forble usikker. A3651 var
imidlertid godt synlig og til dels klart avgrenset i plan og profil
foruten mot utkast/lag rest A3682 i nordøst. Strukturen bestod av
gråsvart, kull iblandet litt sand, samt enkelte varmepåvirket stein.

48

40 537, 546, Yes
575

ujevn

rette

skråe

24

24

10 Utkast/lag rest A3682 var del av større ansamling delvis
overlappende og/eller tettstilte strukturer som omfattet bunn
kokegrop A3651, stolpehullene A3704, A3713, A7481 og A7525. Ikke
alle strukturene var synlige eller tydelig avgrenset i plan. Utkast/lag
rest A3682 lå inntil bunn kokegrop A3651 i sørvest og stolpehull
A7525 i sør. Avgrensning mellom strukturene var til dels vanskelig å
skille i plan. En slaggklump F7518 ble funnet i overflaten til laget.
Utkast/lag rest var lysere i farge og mindre kullholdig enn bunn
kokegrop A3651, og var iblandet litt humus. I profil var strukturen
både ujevn, grunn og til dels utflytende i sin avgrensning. Den ble
derfor tolket som utkast/lag rest trolig fra aktiviteten i bunn
kokegrop A3651.
Stolpehull A3704 var del av større ansamling delvis overlappende
og/eller tettstilte strukturer som omfattet bunn kokegrop A3651,

Kulturhistorisk museum
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No
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Anr

Struktur

Form
Lengde Bredde Fotonr
plan

Saksnr. 15/13808

Snittet

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Beskrivelse
stolpehullene A3713, A7481 og A7225, samt utkast/lag rest A3682.
Ikke alle strukturene var synlige eller tydelig avgrenset i plan.
Stolpehull A3704 like østsørøst for utkast/lagrest A3682 i nord.
Stolpehullet var godt synlig og klart avgrenset i plan. Strukturen
hadde rund form og bestod av gråbrun humusholdig sand.

3713 Stolpehull oval

28

22 569

3723 Ildsted

51

50 249, 254 Yes

3735 Stolpehull ujevn

23

16

No

Litt uklar avg., gråbrun, sand, humus.

3743 Stolpehull ujevn
3752 Stolpehull oval
3760 Stolpehull ujevn

21
21
27

16
19
18

No
No
No

Litt uklar avg., mørk gråbrun, sand, humus, litt grus.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus.
Skåret av moderne, rektangulær nedgravning i nord. Godt synlig og
klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus og litt grus.

3769 Stolpehull oval

42

35 386, 389 Yes

avrundet buete

buete

3783 Stolpehull ujevn

58

25 400, 423 Yes

flat

skråe

rund

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

Yes

skrå

skråe

skråe

ujevn

skråe

skråe

ujevne

26 Stolpehull A3713 var del av større ansamling delvis overlappende
og/eller tettstilte strukturer som omfattet bunn kokegrop A3651,
stolpehullene A3704, A7481 og A7525, samt utkast/lagrest A3682.
Ikke alle strukturene var synlige eller tydelig avgrenset i plan.
Stolpehull A3713 lå ved utkast/lagrest A3682 i nordøst. Stolpehullet
var godt synlig og klart avgrenset i plan og profil. Strukturen hadde
oval form i plan og flere varmepåvirket skoningsstein i overflaten.
Den bestod av gråbrun humusholdig sand, iblandet litt kull og flere
varmepåvirket skoningsstein.
17 Godt synlig og klart avgrenset i plan og profil. Staurhull påtruffet
inntil nordlig avgrensning. Strukturen bestod av sandblandet kull
med flere store kullbiter. PK6600 ble tatt ut av profil.

23 Stolpehull knyttet takbærende stolpe i Hus III. Godt synlig og klart
avgrenset med synlig stolpeavtrykk og nedgravning i plan og profil.
Stolpeavtrykk diam. 32 cm, som hadde avrundet bunn, 23 cm dypt,
og buede sidekanter. Det bestod av mørk gråbrun, kull -og
humusholdig sand, iblandet litt grus. Nedgravning bestod av
gråbrun, litt humusholdig sand. En flint F6919, ble funnet i
strukturen under snitting.
39 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i Hus III. Strukturen var
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Anr

Struktur

Form
Lengde Bredde Fotonr
plan

Saksnr. 15/13808

Snittet

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

3795 Stolpehull rund

36

35 570, 589 Yes

avrundet rette

rette

3807 Stolpehull oval

30

28 570,
5833

skrå

rette

buete

3817 Stolpehull oval

46

39 570, 584 Yes

flat

skråe

skråe

Kulturhistorisk museum
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Yes

Beskrivelse

delvis skåret og ble renset fram under moderne grøft sammen med
tettstilt stolpehull A6727 i sør. Lå like ved stolpehull A6704 i
nordvest. Stolpehullet hadde litt ujevn form i plan, og synlig
skoningsstein i overflaten. Godt synlig og hovedsakelig klart
avgrenset med synlig stolpeavtrykk og nedgravning i profil. Mulig tofaset stolpehull. Stolpeavtrykk hadde avrundet bunn, 39 cm dypt, og
ujevne sidekanter, 20 cm bred. Det bestod av mørk gråbrun, kull -og
humusholdig sand, iblandet litt grus, og enkelte skoningsstein.
Nedgravning bestod av litt skjoldete grågul, gråbrun, litt
humusholdig sand. En nagle F7380 ble funnet i strukturen under
snitting.
33 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i mulig Hus/bygg V. Lå i en
ansamling av tre stolpehull som omfattet A3807 og A3817.
Stolpehullet var godt synlig og hovedsakelig klart avgrenset i plan og
profil. Strukturen hadde rund form i plan og omfattet stolpeavtrykk
og nedgravning i profil. Stolpeavtrykket hadde avrundet bunn, 15 cm
dyp, og rette sidekanter, 15 cm bred. Det bestod av gråsvart,
kullblandet sand og litt grus, iblandet humus. Fyllet i nedgravningen
omfattet til dels sjikt som kan indikere at stolpehullet er gjenbrukt.
Hovedfyll bestod av mørk gråbrun, humusholdig sand, iblandet kull,
enkelte brente bein fragm. og litt grus. Enkelte sjikt brungul sand,
iblandet litt humus.
25 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i mulig Hus/bygg V. Lå i en
ansamling av tre stolpehull som omfattet A3817 og A3795.
Stolpehullet var godt synlig og klart avgrenset i plan og profil.
Strukturen hadde oval form i plan, og bestod av mørk gråbrun,
humusholdig sand, iblandet litt grus.
20 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i mulig Hus/bygg V. Lå i en
ansamling av tre stolpehull som omfattet A3807 og A3795.
Stolpehullet var godt synlig og klart avgrenset i plan og profil.
Strukturen hadde oval form i plan, og bestod av mørk gråbrun,
humusholdig sand, iblandet litt grus og kull.
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Form
Lengde Bredde Fotonr Snittet
plan
3885 Stolpehull oval
28
20
No
Anr

Struktur

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Ikke fullstendig avdekket mot øst, men fortsatte under feltkant i
sjakt nærmest drivhuset til Plantasjen. Godt synlig, mørk gråbrun,
sand, humus.

3893 Stolpehull oval

38

24 58,-59,
68, 72

Yes

ujevn

rette

buete

3906 Stolpehull oval

29

25 57, 59,
63

Yes

ujevn

rette

rette

3919 Stolpehull oval

17

17 79-81

Yes

spiss

rette

rette

3927 Staurhull rund
3936 Nedgravni oval
ng

18
112

17
78 61, 64

Yes
Yes

flat
flat

rette
buete

rette
buete

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

Beskrivelse

13 Avdekket i sjakt nærmest drivhuset til plantasjen. Dobbelstolpe som
ikke er innmålt som to ulike strukturer. Bestod av gråbrun
humusholdig sand.
35 Avdekket i sjakt nærmest drivhuset til Plantasjen. Dobbelstolpe
sammen med A4617 påvist delvis under moderne grøft. Godt synlig
og klart avgrenset i plan og profil foruten i øvre avgrensning mot
A4617 som ikke var til å skille. I profil omfattet strukturen et
stolpeavtrykk som var dypere en nedgravning. Dett hadde avrundet
bunn, 35 cm dypt, og rette sidekanter, 18 cm bred. Det bestod av
mørk gråbrun humusholdig sand. Gulbrunt sjikt mot bunn av
avtrykket indikerer at stolpehullet kan ha vært gjenbrukt.
Nedgravning var nærmest kasseformet og bestod av gråbrun flekket,
gulbrun sand, iblandet litt humus.
34 Avdekket i sjakt nærmest drivhuset til Plantasjen. Godt synlig og
klart avgrenset i plan og profil. I profil omfattet strukturen et
stolpeavtrykk som var dypere en nedgravning. Dette hadde spiss
bunn, 34 cm dypt, og rette sidekanter, 8 cm bred, og bestod av
gråbrun, humusholdig sand. Nedgravning var nærmest kasseformet
og bestod av gråbrun flekket, gulbrun sand, iblandet litt humus.
20
18 Avdekket i sjakt nærmest drivhuset til Plantasjen. Skar stolpehull
A4607 i vest som ble først synlig i profil etter snitting. Strukturen
fremstod som kokegrop i plan, men snitting påviste ingen kullrand
eller stor mengde varmepåvirket stein. Tolkning er derfor endret til
nedgravning. I øvre del av strukturen var fyllet gråsvart og svært
kullblandet, iblandet enkelte varmepåvirket stein. Strukturen var
også avgrenset med en tynn rand med dette fyllet. Nedre del er fylt
med gulbrun, litt humusblandet sand.
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Form
Bunn
Sidekant Sidekant
Lengde Bredde Fotonr Snittet
Dybde
Beskrivelse
plan
profil
venstre
høyre
3955 Stolpehull rund
22
21 75, 77-78 Yes
avrundet buete
buete
9 Avdekket i sjakt nærmest drivhuset til Plantasjen. Stolpehullet var
rundt i plan og bestod av stolpeavtrykk og nedgravning i profil.
Stolpeavtrykket hadde avrundet bunn, 6 cm dypt, og buede
sidekanter, 18 cm bred. Det bestod av mørk gråbrun kull -og
humusholdig sand. Nedgravning var lysere og mindre humusblandet.
Anr

Struktur

3964 Kokegrop oval

53

29

Yes

avrundet buete

buete

10 Avdekket i sjakt nærmest drivhuset til Plantasjen. Godt synlig og
klart avgrenset. Oval form i plan. Deler av kullrand synlig i plan i vest.
Kullrand avgrenset strukturen i profil. Øvre del var fylt med gråsvart
kullblandet sand, iblandet litt humus og varmepåvirket stein. Pk5063
ble tatt fra kullrand.

3978 Avskrevet
4238 Stolpehull oval

24

21

Yes
No

4247 Stolpehull oval

19

16

No

4256 Stolpehull oval

41

31 563, 566 Yes

4268 Stolpehull oval

52

32

No

4282 Stolpehull oval

29

23

No

4292 Stolpehull oval

31

24

No

Litt uklar avg., lys gråbrun, sand, humus, litt kull.

4301 Stolpehull ujevn

35

31

No

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus, samt synlig
skoningsstein i overflaten.

4313 Stolpehull oval

25

21

No

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus, samt synlig

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

Godt synlig, klart avgr. Omfattet stolpeavtrykk. Rødbrun gråbrun,
sand, humus, grus, kull.
Litt uklar avg., gråbrun, sand, humus.
avrundet buete

rette

24 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i mulig Hus/bygg V.
Strukturen er godt synlig og klart avgrenset i plan og profil.
Stolpehullet var oval i plan. Det bestod av stolpeavtrykk og
nedgravning i profil. Stolpeavtrykket hadde skrå bunn, 22 cm dyp, og
buet og rett sidekant, 41 cm. Det bestod av mørk gråbrun kull -og
humusblandet sand. Nedgravning hadde lysere fyll som var mindre
humusblandet.
Mulig dobbelstolpe. Godt synlig, klart avgr. Omfattet stolpeavtrykk.
Mørk gråbrun, sand, humus, grus, litt kull, samt synlig skoningsstein i
overflaten.
Godt synlig, klart avgr. Omfattet stolpeavtrykk. Mørk gråbrun, sand,
humus.
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Anr

Struktur

Form
Lengde Bredde Fotonr
plan

4324 Stolpehull oval

4335 Stolpehull oval
4344 Kokegrop rekta
ngulæ
r

37

24
104

Saksnr. 15/13808

Snittet

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

13 168

Yes

avrundet rette

rette

19
84 94, 103

No
Yes

flat

buete

buete

spiss

skråe

rette

Beskrivelse

skoningsstein i overflaten.
35 Strukturen er godt synlig og klart avgrenset i plan og profil.
Stolpehullet var oval i plan. Det bestod av stolpeavtrykk og
nedgravning i profil. Stolpeavtrykket hadde flat bunn, 22 cm dyp, og
skrå sidekanter, 37 cm. Det bestod av mørk gråbrun kull -og
humusblandet sand, iblandet litt grus. Nedgravning hadde lysere fyll
som var mindre humusblandet.
Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus, grus.
11 Risset i toppen av plogspor. Godt synlig og klart avgrenset i plan og
profil. Kullrand synlig i sørøstlig avgrensning i plan. Kullrand
avgrenset strukturen i profil. Øvre fyll bestod av gråsvart kullblandet
sand, iblandet litt humus og varmepåvirket stein. PK6147 ble tatt fra
kullrand.
21 Stolpehullet er knyttet til takbærende stolpe i Hus V. Godt synlig og
klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet hadde oval form i plan,
og bestod av mørk gråbrun, kull -og humusholdig sand.
Litt uklar avg., lys gråbrun, sand, humus.

4363 Stolpehull oval

33

26 572, 576 Yes

4375 Stolpehull ujevn

32

19

No

4386 Stolpehull oval
4397 Stolpehull ujevn

39
81

27
26

No
No

4434 Stolpehull ujevn

38

15

No

Litt uklar avg., mørk gråbrun, sand, humus, litt grus.
Omfatter mulig flere stolpehull. Godt synlig, klart avgr. gråbrun,
sand, humus, grus.
Litt uklar avg., mørk gråbrun, sand, humus.

4444 Stolpehull rund
4456 Stolpehull ujevn
4465 Stolpehull rund

40
38
39

40
30
36

No
No
No

Litt uklar avg., lys gråbrun, sand, humus, litt grus.
Litt uklar avg., gråbrun, sand, humus, litt grus.
Godt synlig, klart avgr. gulbrun, gråbrunspettet, sand, humus, grus.

4476 Kokegrop oval

80

77 109, 115 Yes

4491 Stolpehull oval

40

31

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

No

avrundet buete

skråe

22 Godt synlig og klart avgrenset i plan og profil. Oval form i plan. Tynn
kullrand avgrenset kokegropen i profil. Øvrig fyll bestod av gråsvart
kullblandet sand, iblandet litt humus og enkelte varmepåvirket stein.
PK6146 ble tatt fra kullrand i profil.
Litt uklar avg., gråbrun, sand, humus.
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Form
Lengde Bredde Fotonr Snittet
plan
4503 Stolpehull ujevn
58
56
No
4516 Stolpehull oval
49
36
No
Anr

Struktur

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Beskrivelse
Litt uklar avg., gråbrun, sand, humus, litt kull.
Litt uklar avg., gråbrun, sand, humus, litt kull.

4528 Stolpehull oval

26

20 139

Yes

avrundet buete

buete

8 Stolpehullet lå inntil kokegrop A4542 i sør. Strukturen var godt synlig
og klart avgrenset i plan og profil. Den bestod av mørk gråbrun, kull og humusblandet sand, iblandet litt grus.

4542 Kokegrop rund

60

46 116, 139 Yes

avrundet buete

buete

16 Kokegropen lå inntil stolpehull A4528 i nord. Strukturen var godt
synlig og klart avgrenset i plan og profil. Kullrand avgrenset
strukturen i profil. Øvrig fyll bestod av gråsvart, kullblandet, litt
humusholdig sand, iblandet varmepåvirket stein. PK6305 ble tatt fra
kullrand i profil.

4557 Kokegrop oval

84

60 116, 137, Yes
141-142

flat

buete

buete

4607 Stolpehull oval

24

18 64

Yes

avrundet buete

buete

8 Ikke fullstendig avdekket da deler fortsatte under sørlig feltkant. To
stolpehull A6288, samt A6297 ble påvist inntil østlig avgrensning.
Kokegropen var godt synlig og klart avgrenset i plan og profil. Tynn
kullrand avgrenset strukturen i profil. Øvrig fyll bestod av gråsvart,
kullblandet, litt humusholdig sand, iblandet enkelte varmepåvirket
stein. PK6304 ble tatt fra profil.
18 Avdekket i sjakt nærmest drivhuset til Plantasjen. Strukturen ble
først synlig i profil etter snitting av nedgravning A3936 som skar øvre
del av stolpehullet i øst. I profil omfattet stolpehullet stolpeavtrykk
og nedgravning. Stolpeavtrykket hadde avrundet bunn, 18 cm dypt,
og buede sidekanter, 13 cm bred. Det bestod av mørk gråbrun kull og humusholdig sand, samt varmepåvirket skoningsstein.
Nedgravning var lysere og mindre humusblandet.

63

Yes

avrundet buete

buete

4617 Stolpehull ujevn

4624 Stolpehull oval

41

34

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

No

20 Avdekket i sjakt nærmest drivhuset til Plantasjen. Dobbelstolpe
sammen med A3906. Stolpehullet ble påvist delvis under moderne
grøft. Til dels godt synlig og klart avgrenset i plan og profil foruten i
øvre avgrensning mot A3906 som ikke var til å skille. I profil omfattet
strukturen bestod av gråbrun flekket, gulbrun sand, iblandet litt
humus.
Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.
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Form
Lengde Bredde Fotonr Snittet
plan
4635 Stolpehull ujevn
36
30
No
4646 Stolpehull oval
20
17
No
Anr

Struktur

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Beskrivelse
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus.

4655 Stolpehull oval
4664 Stolpehull ujevn
4675 Stolpehull oval

24
27
24

20
23
20

No
No
No

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus.
Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus, litt kull.

4684 Stolpehull oval

48

43

No

Godt synlig, klart avgr. lys gråbrun, sand, humus.

4697 Stolpehull oval

23

15

No

4706 Stolpehull rund

29

25 551, 553 Yes

avrundet rette

rette

4716 Stolpehull rund

22

22 112-113, Yes
120-121

avrundet skråe

skråe

4725 Nedgravni kvadr
ng
atisk

101

81 112, 119, Yes
121

avrundet skråe

skråe

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

Litt uklar avg., gråbrun, sand, humus.
40 Stolpehullet er tolket knyttet til stolpegjerde. Strukturen er godt
synlig og klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet var rundt i plan.
Det bestod av stolpeavtrykk og nedgravning i profil. Stolpeavtrykket
hadde avrundet bunn, 32 cm dyp, og buede sidekanter, 29 cm. Det
bestod av mørk gråbrun, humusblandet sand, iblandet litt kull og
grus. Nedgravning hadde gulbrunt fyll som var mindre
humusblandet.
40 Stolpehull er tolket som knyttet til stolpegjerde. Strukturen lå inntil
nedgravning A4725 og skar denne i vestnordvest i profil. Strukturen
var godt synlig og klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet var
rundt i plan. Det bestod av stolpeavtrykk og nedgravning i profil.
Stolpeavtrykket hadde flat bunn, 40 cm dyp, og rette sidekanter, 20
cm bred. Det bestod av mørk gråbrun, humusblandet sand, iblandet
litt grus. Nedgravning hadde gulbrunt fyll som var mindre
humusblandet.
48 (Store likheter med A1149, A1647, A1887, A4872, A5171, A5531,
A5552, A5759, A6265 og A7079). Nedgravningen lå inntil stolpehull
A4716 som profil viste skar nedgravningen i vestnordvest. Stolpehull
A4755 lå inntil nedgravning i nordøst. Godt synlig og klart avgrenset i
plan og profil. Strukturen omfattet flere fyll. I øvre midtre del var
fyllet mørk gråbrun, kull -og humsblandet sand. I begge "hjørner" av
nedgravningen var fyllet gråbrunt og humusholdig. Øvrige deler
bestod hovedsakelig av gulbrun, gråbrunspettet, litt humusholdig
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Anr

Struktur

Form
Lengde Bredde Fotonr
plan
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Snittet

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Beskrivelse
sand. Fyllet var til dels skjoldete som kan skyldes igjenfylling til ulike
tidspunkter. PK6287 ble tatt under utgravning.

4746 Stolpehull oval

21

18

No

Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus, grus.

4755 Stolpehull rund
4763 Stolpehull oval
4774 Stolpehull oval

16
27
25

15
22
15

No
No
No

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus.
Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.

4784 Stolpehull rund

19

18 535, 540 Yes

avrundet

rette

14 Dobbelstolpe sammen med A4793, begge tolket knyttet til
stolpegjerde. Stolpehullene var godt synlige i plan, men ikke til å
skille i tilstøtende avgrensning. Det samme var tilfelle i profil. Begge
stolpehull bestod av mørk gråbrun, humusholdig sand, iblandet litt
kull.

4793 Stolpehull oval

31

25 535,540 Yes

avrundet rette

buete

24 Dobbelstolpe sammen med A4784, begge tolket knyttet til
stolpegjerde. Stolpehullene var godt synlige i plan, men ikke til å
skille i tilstøtende avgrensning. Det samme var tilfelle i profil. Begge
stolpehull bestod av mørk gråbrun, humusholdig sand, iblandet litt
kull.

4805 Stolpehull oval

22

16

No

Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.

4815 Stolpehull oval
4826 Stolpehull oval
4840 Stolpehull rund

28
44
22

25
26
22

No
No
No

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus.
Litt uklar avg., lys gråbrun, sand, humus.

4853 Stolpehull rund

26

24 265, 543, Yes
545

4862 Stolpehull ujevn

28

25

4872 Nedgravni oval

93

85 265, 270 Yes

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

avrundet rette

buete

21 Stolpehullet er tolket knyttet til stolpegjerde. Strukturen er godt
synlig og klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet var rundt i plan.
Det bestod av stolpeavtrykk og nedgravning i profil. Stolpeavtrykket
hadde avrundet bunn, 17 cm dyp, og en buet og en rett sidekant, 20
cm bred. Det bestod av mørk gråbrun, humusblandet sand, iblandet
litt kull og grus. Nedgravning hadde gråbrunt fyll som var mindre
humusblandet.
Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.

avrundet rette

buete

48 (Store likheter med A1149, A1647, A1887, A4725, A5171, A5531,

No
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Struktur

Form
Lengde Bredde Fotonr
plan
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Snittet

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

ng

Beskrivelse
A5552, A5759, A6265 og A7079). Godt synlig og klart avgrenset i
plan og profil. Oval/rund form i plan. Store deler av avgrensning var
fylt med gråbrun, humusholdig sand, iblandet litt kull og grus. Øvre
del var fylt med mørk gråbrun, kull -og humusholdig sand og litt grus,
med enkelte sjikt brungul sand som indikerer at nedgravningen har
blitt gjenfylt ved ulike tidspunkt.

4893 Stolpehull oval

37

27

No

Godt synlig, klart avgr. lys gråbrun, sand, humus, grus.

4904 Stolpehull rund

22

22

No

Dobbelstolpe sammen med A4913. Godt synlig og klart avgrenset
foruten i avgr. stolpehullene i mellom. Bestod av mørk gråbrun, sand
og humus.

4913 Stolpehull rund

22

22

No

4925 Stolpehull oval

31

27

No

Dobbelstolpe sammen med A4904. Godt synlig og klart avgrenset
foruten i avgr. stolpehullene i mellom. Bestod av mørk gråbrun, sand
og humus.
Dobbelstolpe sammen med A4938. Til dels avdekket og skåret under
moderne grøft i nord. Godt synlig og klart avgrenset foruten i avgr.
stolpehullene i mellom. Bestod av mørk gråbrun, sand, humus, kull,
litt grus, samt varmepåvirket skoningsstein synlig i overflaten.

4938 Stolpehull rund

22

22

No

4952 Stolpehull oval

22

18 182, 193 Yes

flat

rette

buete

4963 Lag_kultur oval
lag

88

51 178, 182, Yes
202

flat

rette

ujevne

4982 Stolpehull rund
4995 Stolpehull ujevn

33
39

31
No
26 522, 524, Yes
531-532

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

avrundet ujevne

ujevne

Dobbelstolpe sammen med A4925. Godt synlig og klart avgrenset
foruten i avgr. stolpehullene i mellom. Bestod av lys gråbrun, sand,
humus og litt grus.
8 Godt synlig og klart avgrenset. Oval form i plan. Bestod av mørk
gråbrun, humusholdig sand.
6 Tolket som kulturlagsrest. Godt synlig og klart avgrenset i plan.
Gråsvart, kullblandet sand, iblandet humus, samt rødbrent leire.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus.
39 Dobbelstolpe (mulig trippel) med A5012. Stolpehullene er tolket
mulig knyttet til stolpegjerde/fegate. Stolpehullene var godt synlig i
plan og profil, men ikke til å skille i øvre avgrensning som omfattet
en avrundet fordypning som kan representere et tredje stolpehull.
A4995 var ujevn i plan og omfattet avtrykk av staur i en større
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Snittet

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Beskrivelse
nedgravning. Avtrykket hadde avrundet bunn, 18 cm dypt, og rette
sidekanter 5 cm bred. Nedgravning bestod av gråbrun, humusholdig
sand.

5012 Stolpehull rund

36

35 522-523, Yes
530, 532

avrundet buete

buete

30 Dobbelstolpe (mulig trippel) med A4995. Stolpehullene er tolket
mulig knyttet til stolpegjerde/fegate. Stolpehullene var godt synlig i
plan og profil, men ikke til å skille i øvre avgrensning som omfattet
en avrundet fordypning som kan representere et tredje stolpehull.
A5012 var oval i plan og flere skoningsstein var synlig i overflaten.
Stolpehullet bestod av gråbrun, humusholdig sand, iblandet flere
varmepåvirket skoningsstein, enkelte fragm. brente bein, rødbrent
leire, samt et skår keramikk, F7436. Mot bunn var det et sjikt
gulbrun sand som indikerer at stolpehullet har blitt gjenbrukt.

5026 Stolpehull ujevn

35

30 541, 544 Yes

avrundet ujevne

rette

18 Stolpehullet er godt synlig og klart avgrenset i plan og profil.
Stolpehullet var rundt i plan. Det bestod av stolpeavtrykk og
nedgravning i profil. Stolpeavtrykket hadde avrundet bunn, 18 cm
dyp, og en buet og en skrå sidekant, 20 cm bred. Det bestod av mørk
gråbrun, humusblandet sand, iblandet litt kull og grus, samt enkelte
skoningsstein. Nedgravning hadde gråbrunt fyll som var mindre
humusblandet.

5038 Stolpehull rund
5050 Stolpehull oval

25
35

23
No
26 547, 550 Yes

5076 Stolpehull oval

48

43

5090 Stolpehull rund

47

23 379, 395 Yes

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

avrundet skråe

buete

skrå

skråe

No

Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.
14 Godt synlig og klart avgrenset i plan og profil. Oval form i plan.
Bestod av gråbrun, humusholdig sand.
Uklart avgr. gulbrun, gråbrunflekket, sand, litt humus.

buete

38 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i Hus II eller Hus III. En av
fem, delvis overlappende og/eller tettstilte stolpehull som omfattet
A5090, A6171, A6201, A6908 og A6950. Stolpehullene er tolket
knyttet til takbærende stolper i Hus II og Hus III. Alle stolpehullene
ble helt eller delvis påvist under moderne grøft som dermed hadde
skåret dem i toppen. De hadde en nærmest lineær beliggenhet
orientert nordøst-sørvest med A5090 lengst sørvest, som var skåret
av A6950, som var skåret av A6171 som lå inntil A6908 og A6201
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Anr

Struktur

Form
Lengde Bredde Fotonr
plan

Saksnr. 15/13808

Snittet

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Beskrivelse
som lå lengst mot nordøst. Strukturene var godt synlig og
hovedsakelig klart avgrenset i plan og profil foruten enkelte øvre
overganger som ikke lot seg skille. A5090 omfattet mulig
stolpeavtrykk og nedgravning i plan. Stolpeavtrykket hadde avrundet
bunn, 22 cm dyp, og ujevne sidekanter. Det bestod av brungrå
humusholdig sand og grus. Nedre del/(nedgravningen) bestod av
gulbrunflekket, gråbrun litt humusholdig sand og grus.

5104 Stolpehull rund

36

36

No

Godt synlig, klart avgr. Omfattet stolpeavtrykk. Mørk gråbrun, sand,
humus, grus, litt kull, samt synlig varmepåvirket skoningsstein i
overflaten.

5117 Stolpehull oval

50

45

No

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus, litt kull,
samt varmepåvirket skoningsstein i overflaten.

5133 Stolpehull rund

32

31 528, 536 Yes

5144 Stolpehull rund
5161 Stolpehull rund

25
19

25
19

5171 Nedgravni oval
ng

108

95 590, 594, Yes
602, 607

No

5206 Stolpehull oval

No
25

23 542, 549 Yes

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

ujevne

rette

22 Godt synlig og klart avgrenset i plan og profil. Oval i plan. Bestod av
mørk gråbrun, humusholdig sand, iblandet varmepåvirket
skoningssteing og litt kull.
Godt synlig, litt uklart avgr. lys gråbrun, sand, humus.
Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.

skrå

rette

buete

50 (Store likheter med A1149, A1647, A1887, A4725, A4872, A5531,
A5552, A5759, A6265 og A7079). Nedgravning A5171 skåret av to
stolpehull A7617 og A7530 i nordøst, og som skar stolpehull A7600 i
nord. Strukturene var godt synlig, men til dels uklart avgrenset i
plan, de var imidlertid tydelig avgrenset i profil. Nedgravningen
hadde tre suksessive fyll. Øvre del (som var skåret av stolpehullene)
bestod av lys gråbrun, litt humusholdig sand. Etterfulgt av gråbrun,
humusholdig sand. I bunn bestod fyllet av mørk gråbrunt,
humusholdig sand, iblandet litt kull.
Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.

No
No

5197 Stolpehull rund
5218 Stolpehull rund

flat

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus.
avrundet rette

buete

29 Stolpehullet er tolket knyttet stolpegjerde. Det var godt synlig og
klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet var tilnærmet rund i
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Anr

Struktur

Form
Lengde Bredde Fotonr
plan

Saksnr. 15/13808

Snittet

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Beskrivelse
plan. Det bestod av stolpeavtrykk og nedgravning i profil.
Stolpeavtrykket hadde avrundet bunn, 29 cm dyp, og rette
sidekanter, 18 cm bred. Det bestod av mørk gråbrun, humusblandet
sand, iblandet litt kull og grus, samt enkelte rødbrente fragm. leire.
Nedgravning hadde gråbrunt fyll som var mindre humusblandet.

5228 Ildsted

rund

43

43 230, 236 Yes

5241 Stolpehull oval
5253 Stolpehull oval

27
28

23
23

No
No

Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.
Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.

5264 Stolpehull rund

20

20

No

5276 Stolpehull oval

38

32

No

5295 Stolpehull oval

24

20

No

Dobbelstolpe sammen med A5276. Godt synlig, klart avgr. gråbrun,
sand, humus.
Dobbelstolpe sammen med A5264. Godt synlig, klart avgr. gråbrun,
sand, humus.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, kull.

5306 Stolpehull rund
5315 Stolpehull oval

22
29

21
25

No
No

Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.
Godt synlig, klart avgr. rødbrun, sand, humus.

5327 Stolpehull ujevn

47

32 195Yes
197,445447,485,
487

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

flat

buete

avrundet buete

buete

buete

13 Klart avgrenset i plan og profil. Strukturen bestod av sandblandet
kull med flere store kullbiter. PK6525 ble tatt ut av profil.

35 Stolpehull knyttet takbærende stolpe i Hus III. Stolpehull A5327 er
del av en større ansamling, delvis overlappende strukturer som
omfattet kulturlag A5370, stolpehullene A3506, A5295, A5669,
A6450, A6527, A6540 og A7224, samt nedgravning A7079. Ikke alle
strukturene var synlige i plan. A5327 var godt synlig og klart
avgrenset i plan og profil. Strukturen skar nedgravning A7079 som
ble delvis avdekket under kulturlag A5370. A5327 lå inntil stolpehull
A3506 i vest, og ved stolpehullene A6540, A7224 og A7280 som skar
nedgravning A7079 og som i likhet med A5327 er tolket knyttet til
takbærende stolper i Hus III. A5327 hadde ujevn form i plan og liknet
dobbelstolpe som tolkning ble avkreftet i profil. Strukturen omfattet
stolpeavtrykk og nedgravning. Avtrykket hadde avrundet bunn, 35
cm dyp, og buet sidekanter, 34 cm bred, og bestod av mørk gråbrun,
gulbrun spettet, humusholdig sand, iblandet litt kull.
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Form
Bunn
Lengde Bredde Fotonr Snittet
plan
profil
5355 Stolpehull oval
40
37
No
5370 Lag_kultur ujevn
250
130 195Yes
ujevn
lag
197,203,
210,216217,4
Anr

Struktur

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre
ujevne

ujevne

5444 Stolpehull rund

22

22

No

5453 Stolpehull rund

14

14

No

5460 Stolpehull rund

27

26 438, 441 Yes

skrå

rette

buete

5473 Stolpehull oval

69

53 366-367 Yes

flat

skråe

rette

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

Beskrivelse

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, litt kull.
7 Laget er del av en større ansamling, delvis overlappende strukturer
som omfattet stolpehullene A3506, A5295, A5327, A5669, A6450,
A6527, A6540, A7224 og A7280 og nedgravning A7079. Ikke alle
strukturene var synlige i plan fordi kulturlag A5370 dekket
stolpehullene A6450 og A6527 og deler av nedgravning A7079 som
var skåret av stolpehullene A6540, A5327 og A7224 som alle er
tolket knyttet til takbærende stolper i Hus III. A5370 lå i tillegg inntil
stolpehull A5339 i sørvest og A5669 i nordøst og like ved stolpehull
A5295 i vest. A5370 er tolket som kulturlag pga. stor mengde kull,
(se også 1249, 1669, 5571 og til dels 4963). Foruten kullet var laget
svært likt matjorden i området. Det bestod av gråsvart,
humusholdig/organisk blandet sand og kull. Laget lå i en forsenkning
i terrenget som kan være et resultat av errodering/slitasje fra
kontinuerlig nedtråkking mulig knyttet aktivitet i Hus III.
Dobbelstolpe sammen med A5453. Godt synlig, klart avgr. gråbrun,
sand, humus.
Dobbelstolpe sammen med A5444. Godt synlig, klart avgr. gråbrun,
sand, humus.
15 Stolpehullet er knyttet takbærende stolpe i Hus III. Strukturen var
godt synlig og klart avgrenset med tydelig stolpeavtrykk og
nedgravning i plan og profil. Stolpehullet var oval i plan.
Stolpeavtrykket hadde avrundet bunn, 11 cm dyp, og en buede
sidekanter, 14 cm bred. Det bestod av mørk gråbrun, humusblandet
sand, iblandet litt kull og grus. Nedgravning hadde gråbrunt fyll som
var mindre humusblandet.
27 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i Hus II. Stolpehullet er
knyttet takbærende stolpe i Hus II. Strukturen var godt synlig og
klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet var oval i plan.
Strukturen bestod av mørk gråbrun, humusblandet sand, iblandet litt
kull og grus, samt enkelte fragm. brente bein.
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Form
Lengde Bredde Fotonr Snittet
plan
5487 Stolpehull rund
39
36
No
Anr

Struktur

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Beskrivelse
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus, samt synlig
skoningsstein i overflaten.

5498 Stolpehull oval

43

34

No

5513 Stolpehull ujevn

50

41

No

5531 Nedgravni ujevn
ng

82

50 205, 215 Yes

avrundet rette

buete

39 (Store likheter med A1149, A1647, A1887, A4725, A4872, A5171,
A5552, A5759, A6265 og A7079). Godt synlig og klart avgrenset i
plan og profil. Nedgravningen omfattet tre fyll. Øvre sørlig hjørne
bestod av mørk gråbrun, humusholdig sand, iblandet litt kull og grus.
Øvre nordlig hjørne bestod av gråbrun, humusholdig sand, iblandet
litt grus. Nedre del bestod av gulbrun, gråbrunspettet, litt
humusholdig sand, iblandet litt grus.

5552 Nedgravni oval
ng

81

78 224-227 Yes

avrundet skråe

skråe

68 (Store likheter med A1149, A1647, A1887, A4725, A4872, A5171,
A5531, A5759, A6265 og A7079). Godt synlig og klart avgrenset i
plan og profil. Fyll i øvre del omfattet en form som kan representere
et stolpehull. Det bestod av mørk gråbrun humusholdig sand og litt
grus, iblandet lit kull. Det mørke fyllet skar et fyll bestående av lys
gråbrun, litt humusholdig sand, iblandet litt grus. I bunn var
nedgravningen fylt med litt fuktig gråbrun, litt humusholdig sand og
grus. Det ble funnet et skår keramikk, F6521, i nedgravningen under
snitting.

5571 Lag_kultur ujevn
lag

116

64 232, 237 Yes

flat

buete

5601 Stolpehull oval
5612 Stolpehull rund

23
20

14 Laget er tolket som kulturlag, (se også 1249, 1669, 5571 og til dels
4963), og var iblandet en del kull. Foruten kullet liknet laget på
områdets matjord som bestod av gråsvart humusholdig/organisk
blandet sand. Under laget fremkom stolpehull A6564. Laget lå i en
forsenkning i terrenget som kan være et resultat av
errodering/slitasje fra kontinuerlig nedtråkking mulig knyttet
inngangsparti i Hus III.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, litt kull.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, litt kull.

18
20

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

No
No

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, grus, samt synlig
skoningsstein i overflaten.
Godt synlig, litt uklart avgr. gråbrun, sand, humus.

skråe
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Form
Bunn
Sidekant Sidekant
Lengde Bredde Fotonr Snittet
Dybde
Beskrivelse
plan
profil
venstre
høyre
5622 Stolpehull rund
18
18
No
Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.
5630 Stolpehull oval
53
42 520, 527 Yes
avrundet buete
buete
44 Godt synlig og klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet var oval i
plan. Strukturen omfattet stolpeavtrykk og nedgravning i profil.
Stolpeavtrykket hadde avrundet bunn, 21 cm dyp, og en rette
sidekanter, 34 cm bred. Det bestod av mørk gråbrun, humusblandet
sand, iblandet litt kull og grus. Nedgravning hadde gråbrunt fyll som
var mindre humusblandet. To små fragm. brente bein ble funnet i
toppen av strukturen under rensing. Disse ble ikke innsamlet.
Anr

Struktur

5645 Stolpehull oval

41

40 350, 362 Yes

avrundet skråe

rette

50 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i Hus II. Dobbelstolpe med
A5658 begge knyttet til takbærende stolper i Hus II. Godt synlige og
klart avgrenset i plan og profil foruten i avgrensning dem i mellom i
plan som ikke var til å skille. Stolpehull A5645 skar sørlig avgrensning
til stolpehull A5658. Fyllet i stolpehull A5645 var til dels skjoldete.
Det omfattet hovedsakelig mørk gråbrun, humusholdig sand,
iblandet litt grus og kull. Dette fyllet var imidlertid stedvis brutt av
lysere og mindre humusholdig fyll. Det er mulig at stolpehullet har
blitt gjenbrukt.

5658 Stolpehull

34

29 350, 362 Yes

spiss

rette

5669 Stolpehull rund

22

20

No

5679 Stolpehull oval

19

16

No

70 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i Hus II. Dobbelstolpe med
A5645 begge knyttet til takbærende stolper i Hus II. Godt synlige og
klart avgrenset i plan og profil foruten i avgrensning dem i mellom i
plan som ikke var til å skille. Stolpehull A5645 skar sørlig avgrensning
til stolpehull A5658. Fyllet i stolpehull A5658 var mørk i toppen og
kan ha tilkommet fra stolpehull A5645. Øvrig fyll bestod av gulbrun,
gråbrunspettet, litt humusholdig sand, iblandet litt grus. Dette fyllet
var "delt" av et mørkere sjikt mot bunn av stolpehullet som antyder
at strukturen har blitt gjenbrukt/utskiftning av stolpe.
Mulig dobbel-stolpe med A6527. Avgrensning mellom stolpehullene
kunne ikke skilles i plan. De bestod av mørk gråbrun, humusholdig
sand.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus.

5687 Stolpehull rund

24

23 350, 362 Yes

buete

13 Dobbelstolpe med A5701 begge knyttet til takbærende stolper i Hus

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

skrå

rette
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Anr

Struktur

Form
Lengde Bredde Fotonr
plan

Saksnr. 15/13808

Snittet

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Beskrivelse
IV. Godt synlige og klart avgrenset i plan og profil. Stolpehull A5701
skar østlig avgrensning til stolpehull A5687. Fyllet i stolpehull A5687
bestod av mørk gråbrun, humusholdig sand, iblandet litt grus, kull.

5701 Stolpehull ujevn

45

36 497, 502 Yes

5716 Stolpehull rund
5724 Stolpehull oval

10
26

10
No
22 467, 472 Yes

avrundet rette

buete

5734 Stolpehull oval

50

28 467, 472 Yes

flat

buete

5749 Stolpehull oval
5759 Nedgravni ujevn
ng

24
139

16
No
99 234, 245 Yes

avrundet buete

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

avrundet buete

rette

buete

buete

32 Dobbelstolpe med A5687 begge knyttet til takbærende stolper i Hus
IV. Godt synlige og klart avgrenset i plan og profil. Stolpehull A5701
skar østlig avgrensning til stolpehull A5687. Øvre del av fyllet i
stolpehull A5701 bestod av mørk gråbrun, humusholdig sand,
iblandet litt grus, kull og skoningsstein. Bunn av stolpehullet var fylt
med gulbrun grovkornet sand, iblandet litt humus. En bit slagg,
F7358, ble funnet i øvre del av stolpehullet.
Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.
28 Stolpehullet er knyttet til takbærende stolper i Hus III. Godt synlige
og klart avgrenset i plan og profil. Oval form i plan. Det bestod av
mørk gråbrun, humusholdig sand og grus, iblandet litt kull.
13 Stolpehullet er knyttet til takbærende stolpe i Hus III. Godt synlig,
men til dels uklart avgrenset i profil. Oval form i plan. Omfattet
stolpeavtrykk og nedgravning i profil. Stolpeavtrykket hadde ujevn
bunn, 10 cm dypt, og ujevne sidekanter, 45 cm bred. Det bestod av
gråbrun, humusholdig sand og litt grus. Nedgravningen var fylt med
gulbrun, gråbrunspettet sand og litt grus.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus.
60 (Store likheter med A1149, A1647, A1887, A4725, A4872, A5171,
A5531, A5552, A6265 og A7079). Risset og til dels utdratt i toppen.
Derfor litt ujevn i plan, men godt synlig, og klart avgrenset avgrenset
i plan og profil. Det var flere fyll som var synlige i overflaten og i
profil fordelte fyllene seg i flere suksessive sjikt som antyder at
nedgravningen er blitt gjenfylt og trolig brukt/gjenbrukt til ulik tid.
Mulig stolpehull ved sørlig avgrensning som bestod av mørk gråbrun,
humusholdig sand, iblandet litt kull. Øvre del av strukturen var litt
mørkere enn nedre del og holdt litt bedre på fuktigheten. Det bestod
av gråbrun, humusholdig sand og grus, iblandet kullflekker og
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Anr

Struktur

Form
Lengde Bredde Fotonr
plan

Saksnr. 15/13808

Snittet

Bunn
profil

Beskrivelse

rødbrent leire. Sjiktene nedover i nedgravningen var gulbrune,
brungule, lys gråbrun sand og grus med varierende innhold av
humus, og til dels kullflekker. Keramikk F7552 ble funnet i fyllet
under snitting.
35 Stolpehullet er knyttet til takbærende stolpe i Hus III. Godt synlig og
klart avgrenset i plan og profil. Oval form i plan. Det bestod av mørk
gråbrun, humusholdig sand, iblandet litt grus, kull, samt enkelte
varmpåvirket skoningsstein.

5786 Stolpehull oval

59

46 460, 463 Yes

5800 Stolpehull rund

14

14

No

Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.

5808 Stolpehull rund

13

13

No

Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.

5815 Stolpehull oval
5824 Nedgravni oval
ng
5836 Stolpehull oval

20
53

17
54

No
No

43

36

No

5850 Stolpehull oval

23

18

No

Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.
Ikke fullstendig avdekket, men fortsatte tilsynelatende under sørlig
feltkant. Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, kull, samt synlig
varmepåvirket skoningsstein i overflaten.
Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.

5859 Stolpehull oval

55

37 494, 503 Yes

5874 Stolpehull oval

24

16

No

5883 Stolpehull oval

26

20

No

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus.

5893 Stolpehull oval
5902 Stolpehull oval

28
18

20
16

No
No

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus.

5911 Stolpehull rund

20

20

No

Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

flat

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

ujevne

avrundet rette

rette

30 Stolpehullet er knyttet takbærende stolpe i Hus IV. Strukturen var
godt synlig og klart avgrenset med tydelig stolpeavtrykk,
nedgravning og skoningsstein i plan og profil. Stolpehullet var oval i
plan. Stolpeavtrykket hadde avrundet bunn, 23 cm dyp, og en buede
sidekanter, 37 cm bred. Det bestod av mørk gråbrun, humusblandet
sand, iblandet litt kull og grus, samt flere varmepåvirket
skoningsstein. Nedgravning hadde gråbrunt fyll som var mindre
humusblandet.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus.
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Form
Bunn
Lengde Bredde Fotonr Snittet
plan
profil
5920 Stolpehull rund
38
37 506, 510 Yes
flat
Anr

Struktur

Sidekant Sidekant
Dybde
Beskrivelse
venstre
høyre
buete
15 Stolpehullet er knyttet takbærende stolpe i Hus IV. Øvre del av
strukturen var til dels skåret vekk av sanduttak, men fortsatt godt
synlig og klart avgrenset med tydelig stolpeavtrykk og nedgravning i
plan og profil . Stolpehullet var rundt i plan, med en skoningsstein
synlig i overflaten. Stolpeavtrykket hadde avrundet bunn, 6 cm dyp,
og en buede sidekanter, 7 cm bred. Det bestod av mørk gråbrun,
humusblandet sand, iblandet litt kull og grus. Nedgravning hadde
gråbrunt fyll som var mindre humusblandet.

5931 Stolpehull oval

30

26

No

Delvis skåret av sanduttak i øst. Godt synlig, klart avgr. gråbrun,
sand, humus.

5942 Stolpehull rund

22

20

No

Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus, kull, samt synlig
varmepåvirket skoningsstein i overflaten.

5951 Stolpehull oval
5958 Stolpehull oval

15
27

13
23

No
No

Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus.

5968 Stolpehull rund

30

30

No

Godt synlig, klart avgr. Omfattet stolpeavtrykk. Mørk gråbrun, sand,
humus.

5978 Stolpehull ujevn

70

40 493, 495, Yes
500-501

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

avrundet rette

skråe

43 Dobbelstolpe sammen med A7359. Begge stolpehull er knyttet
takbærende stolpe i Hus IV. Strukturene var godt synlig og klart
avgrenset i plan og profil foruten avgrensning dere i mellom i plan
som ikke var til å skille. Stolpehull A5978 skar stolpehull A7359 i
nord. A5957 omfattet stolpeavtrykk, nedgravning og skoningsstein i
profil, i tillegg til skjoldete, variert fyll som antyder strukturen var
gjenbrukt/utbytning av stolpe. Stolpeavtrykket hadde avrundet
bunn, 19 cm dyp, og en buede sidekanter, 26 cm bred. Foruten
toppen som var gråsvart og kullblandet, bestod øvrige deler av
avtrykket av gulbrun, mørk gråbrunspettet, litt humusholdig sand,
iblandet litt grus. Nedre del av stolpehullet bestod av
gråsvart/gråbrun kull -og humusblandet sand og litt grus, samt
varmepåvirket skoningsstein. Rundt stolpeavtrykket bestod fyllet av
ulike sjikt/sjatteringer brungul, gråbrun, brungrå sand med ulikt
innhold humus. En nagle, F200148, ble påtruffet i makroprøven fra
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Anr

Struktur

Form
Lengde Bredde Fotonr
plan

Saksnr. 15/13808

Snittet

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Beskrivelse
strukturen.
Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.

5994 Stolpehull oval

40

24

No

6006 Stolpehull oval

34

30

No

6016 Stolpehull oval

24

16

No

6026 Stolpehull oval

40

24

No

6040 Stolpehull rund

18

17

No

6049 Stolpehull rund

20

20

No

Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.

6058 Stolpehull oval
6075 Stolpehull rund

23
20

21
19

No
No

Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.
Avdekket under, og delvis skåret av plogspor. Godt synlig, klart avgr.
gråbrun, sand, humus, grus.

6086 Stolpehull rund

22

20

No

Avdekket under, og delvis skåret av plogspor. Godt synlig, klart avgr.
gråbrun, sand, humus, grus.

6171 Stolpehull oval

39

31 379, 395, Yes
398

flat

buete

buete

22 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i Hus II eller Hus III. En av
fem, delvis overlappende og/eller tettstilte stolpehull som omfattet
A5090, A6171, A6201, A6908 og A6950. Stolpehullene er tolket
knyttet til takbærende stolper i Hus II og Hus III. Alle stolpehullene
ble helt eller delvis påvist under moderne grøft som dermed hadde
skåret dem i toppen. De hadde en nærmest lineær beliggenhet
orientert nordøst-sørvest med A5090 lengst sørvest, som var skåret
av A6950, som var skåret av A6171 som lå inntil A6908 og A6201
som lå lengst mot nordøst. Strukturene var godt synlig og
hovedsakelig klart avgrenset i plan og profil foruten enkelte øvre
overganger som ikke lot seg skille. A6171 kunne ikke skilles i toppen
mot A6950. Stolpehullet bestod av mørk gråbrun humusholdig sand,
iblandet litt kull og grus.

6201 Stolpehull oval

34

24 379, 387 Yes

avrundet buete

buete

27 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i Hus II eller Hus III. En av

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

Delvis skåret av sanduttak i øst. Godt synlig, klart avgr. mørk
gråbrun, sand, humus.
Dobbelstolpe sammen med A6026, tilsynelatende skåret av denne i
vest. Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.
Dobbelstolpe sammen med A6016 som den tilsynelatende skar i
vest. Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, iblandet grå
ubrent leire.
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Anr

Struktur

Form
Lengde Bredde Fotonr
plan

Saksnr. 15/13808

Snittet

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Beskrivelse
fem, delvis overlappende og/eller tettstilte stolpehull som omfattet
A5090, A6171, A6201, A6908 og A6950. Stolpehullene er tolket
knyttet til takbærende stolper i Hus II og Hus III. Alle stolpehullene
ble helt eller delvis påvist under moderne grøft som dermed hadde
skåret dem i toppen. De hadde en nærmest lineær beliggenhet
orientert nordøst-sørvest med A5090 lengst sørvest, som var skåret
av A6950, som var skåret av A6171 som lå inntil A6908 og A6201
som lå lengst mot nordøst. Strukturene var godt synlig og
hovedsakelig klart avgrenset i plan og profil foruten enkelte øvre
overganger som ikke lot seg skille. A6201 omfattet stolpeavtrykk og
nedgravning i plan. Stolpeavtrykket hadde avrundet bunn, 18 cm
dyp, og buede sidekanter, 24 cm bred. Det bestod av mørk gråbrun
humusholdig sand, iblandet litt kull og grus. Nedgravningen bestod
av gulbrunflekket, gråbrun litt humusholdig sand og grus. En flint
F6924 ble funnet i strukturen under snitting.

6217 Avskrevet

Yes

6229 Avskrevet

Yes

6240 Stolpehull

41

35 509, 513 Yes

6254 Stolpehull oval

36

28

6265 Nedgravni ujevn
ng

80

41 592, 604 Yes

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

flat

buete

buete

No
skrå

ujevne

ujevne

14 Stolpehullet er knyttet til takbærende stolpe i Hus IV. Strukturen ble
påvist under moderne grøft, øvre del av struktur er derfor skåret
vekk. Oval form i plan. Stolpehullet bestod av stolpeavtrykk og
nedgravning i profil. Stolpeavtrykket hadde avrundet bunn, 14 cm
dyp, og en rette sidekanter, 18 cm bred. Det bestod av mørk
gråbrun, humusblandet sand, iblandet litt kull og grus. Nedgravning
hadde gråbrunt fyll som var mindre humusblandet.
Godt synlig, klart avgr. Omfattet stolpeavtrykk. Mørk gråbrun, sand,
humus.
77 (Store likheter med A1149, A1647, A1887, A4725, A4872, A5171,
A5531, A5552, A5759 og A7079). Delvis skåret av moderne grøft i
vestnordvest. Godt synlig og avgrenset i plan. Hovedsakelig godt
synlig, og til dels uklart avgrenset i profil. Nedgravningen omfattet
flere fyll i overflaten. Mot sørøst var fyllet mørk gråbrun,
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Anr

Struktur

Form
Lengde Bredde Fotonr
plan

Saksnr. 15/13808

Snittet

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Beskrivelse
humusholdig sand/silt, iblandet kull, og omfattet en flekk med grå,
samblandet leire. Snitting viste at nedgravningens fyll var skjoldete i
øvre halvdel og fordelt som sjikt i bunn. Grå, siltig leire var blandet
med gråbrun humusholdig sand i toppen, samt mørk gråbrun,
kullflekket, humusholdig sand og litt grus. Foruten det øvre partiet
av nedgravningen var øvrig fyll i strukturen relativt lys i farge og
omfattet brungul, litt humusholdig sand/silt med enkelte sjikt grå og
oransje sand. De ulike sjiktene antyder at nedgravningen har blitt
stegvis gjenfylt eller gjenbrukt.

6288 Stolpehull oval

30

25 141

Yes

avrundet rette

buete

16 Stolpehullet lå inntil kokegrop A4557 i vest, samt stolpehull A6297 i
sør. Godt synlig og klart avgrenset i plan og profil. Bestod av mørk
gråbrun humusblandet sand, iblandet litt kull.

6297 Stolpehull oval

21

15 141

Yes

avrundet

buete

17 Stolpehullet fortsatte under sørlig feltkant og ble ikke fullstendig
avdekket. Strukturen lå inntil kokegrop A4557 i vest, samt stolpehull
A6288 i nord. Godt synlig og klart avgrenset i plan og profil foruten
mot sør. Bestod av mørk gråbrun humusblandet sand, iblandet litt
kull.

6313 Kokegrop oval

91

80 134-137, Yes
144-146,
153-154

avrundet buete

buete

19 Dobbel/flerfaset kokegrop sammen med A1078. Kokegropen ble ikke
godt synlig før i profilet til kokegrop A1078. Begge strukturene
hadde klare kullrander som skilte kokegropene klart fra hverandre.
Nevestor, varmepåvirkete stein i Ø-del av kullaget, samt enkelte
fragm. brente bein, F6333. Øvrig fyll bestod av gråsvart, kullblandet
sand og litt humus.

6338 Stolpehull rund

30

30 157, 171 Yes

flat

buete

17 Stolpehull knyttet takbærende stolpe i Hus III. Del av en større
ansamling, delvis overlappende strukturer som omfattet kulturlag
A1249, to-faset kokegrop A6386/6408, bunn kokegrop A2236,
nedgravning A7246, samt stolpehullene A2106 og A2226. Alle
strukturene var ikke synlig i plan inkludert stolpehull A6338 som ble
påtruffet 10 cm under kulturlag A1249. Stolpehullet lå inntil to-faset
kokegrop A6386/6408 i nordøst, samt like ved bunn kokegrop A2236
i vest. Godt synlig og klart avgrenset i plan. Stolpehullet hadde rund
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skråe
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Anr

Struktur

Form
Lengde Bredde Fotonr
plan

Saksnr. 15/13808

Snittet

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Beskrivelse
form i plan. Skåret av staurhull i sørlig avgrensning som fyll ikke var
til å skille fra stolpehullet. Strukturene bestod av mørk gråbrun
humusholdig sand, iblandet litt kull.

6353 Stolpehull ujevn

70

6386 Kokegrop kvadr
atisk

140

46 164

Yes

ujevn

skråe

ujevne

13 Dobbelstolpe med A3590 og ble først synlig i profil etter snitting.
Godt synlig og klart avgrenset i profil foruten mot stolpehull A3590
som avgrensning dem i mellom var ikke til å skille i toppen. I profil
omfattet stolpehullet stolpeavtrykk og nedgravning. Stolpeavtrykket
hadde ujevn bunn, 13 cm dyp, og skrå sidekanter, 10 cm. Det bestod
av mørk gråbrun, humusholdig sand. Nedgravning bestod av
gråbrun, mørk gråbrunspettet, humusholdig sand.

130 132Yes
133,157,
173,475,
477

avrundet buete

buete

40 Dobbel/flerfaset kokegrop sammen med A6408 som utgjorde en del
av en større ansamling, delvis overlappende strukturer som omfattet
kulturlag A1249, bunn kokegrop A2236, nedgravning A7246, samt
stolpehullene A2106, A2226 og A6338 som er tolket knyttet til
takbærende stolpe i Hus III. Alle strukturene var ikke synlig i plan
inkludert kokegrop A6386 som ble påtruffet 10 cm under kulturlag
A1249. Den ble da godt synlig i plan som firkantet med avrundete
hjørner med flere store varmepåvirket stein synlig i avgrensning.
Strukturen skar nedgravning A7246 i sørøst, og lå inntil stolpehull
A6338 i sørvest som også ble påtruffet under kulturlag A1249.
Kokegrop A6408 var ikke synlig i plan, men ble først synlig nedgravd i
midten av profilet til kokegrop A6386. Begge kokegropene hadde
kullrander som skilte strukturene klart fra hverandre. Kullranden i
bunn av A6386 var til dels usammenhengende, og mest
fremtredende i østlig avgrensning. Fyllet over var svært skjoldete og
variert som trolig skyldes gropens utrensning og senere gjenbruk.
Fyllet bestod av skjoldete gråbrun og gulbrun kull -og humusholdig
sand, iblandet grus. PK6424 ble tatt fra kullrand i bunn.

132Yes
133,157,
173,475,
477

avrundet buete

buete

26 Dobbel/flerfaset kokegrop sammen med A6386 som utgjorde en del
av en større ansamling, delvis overlappende strukturer som omfattet
kulturlag A1249, bunn kokegrop A2236, nedgravning A7246, samt
stolpehullene A2106, A2226 og A6338 som er tolket knyttet til

6408 Kokegrop
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Anr

Struktur

Form
Lengde Bredde Fotonr
plan

Saksnr. 15/13808

Snittet

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Beskrivelse
takbærende stolpe i Hus III. Alle strukturene var ikke synlig i plan
inkludert kokegrop A6408 som var nedgravd i øvre del av kokegrop
A6386 som ble avdekket 10 cm under kulturlag A1249. Kokegrop
A6386 skar nedgravning A7246 i sørøst, samt lå inntil stolpehull
A6338 i sørvest. Kokegrop A6408 var ikke synlig i plan, men ble først
synlig nedgravd i midten av profilet til kokegrop A6386. Begge
kokegropene hadde klare kullrander som skilte kokegropene klart fra
hverandre. Kullranden til kokegrop A6408 lå omtrent 15 cm høyere
enn kullrand til A6386. Den var svært tydelig med varmepåvirket
stein over/i. Øvre fyll bestod av gråsvart kull -og humusholdig sand,
iblandet litt grus og varmepåvirket stein som var til dels vanskelig å
skille fra kulturlag A1249 over. Enkelte brent bein fragm. ble funnet i
strukturen under snitting. PK6425 ble tatt fra kullrand.

6426 Stolpehull rund

26

25 174, 180- Yes
181, 188192

6437 Staurhull

flat

skråe

rette

34 Stolpehull knyttet takbærende stolpe i Hus IV. Stolpehullet ble synlig
i plan 15 cm ned i snittet av nedgravning A1647. Stolpehullet skar
nedgravningen. Stolpehullet var godt synlig og klart avgrenset i plan
og profil. Det bestod av mørk gråbrun, humusholdig sand, iblandet
litt småstein.

avrundet rette

rette

39 Stolpehull knyttet takbærende stolpe i Hus IV. Stolpehullet ble synlig
i plan under snitting av nedgravning A1647. Stolpehullet skar
nedgravningens vestlige avgrensning. Godt synlig og klart avgrenset i
profil. Profilet omfattet fire, suksessive lag som antyder at stolpen
har blitt byttet ut ved ulike anledninger. Det øvre laget, Lag a,
(hovedfyllet), er tolket som stolpeavtrykk som var avrundet og 11 cm
dypt. Det bestod av mørk gråsvart, kull -og humusholdig sand. Lag b
lå under og var et begrenset lag bestående av oransjegul sand.
Etterfulgt av lag c bestående av mørk gråbrun, humusholdig (mulig
stolpeavtrykk fra en tidligere fase). Stolpehullet var avgrenset i bunn
av lag d som bestod av gråbrun, litt humusholdig sand, med
brunsvart humusholdig sjikt i bunn.

No

6438 Stolpehull ujevn

28

26 174, 180- Yes
181, 188192
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Form
Bunn
Sidekant Sidekant
Lengde Bredde Fotonr Snittet
Dybde
Beskrivelse
plan
profil
venstre
høyre
6450 Stolpehull oval
30
34 203, 210, Yes
avrundet skråe
skråe
55 Stolpehullet ble først synlig etter kulturlag A5370 ble fjernet.
216
Strukturen var klart avgrenset og godt synlig mot undergrunnen i
plan og profil. Strukturen hadde mørkt fyll i toppen som trolig er
tilkommet fra kulturlaget A5370 som dekket stolpehullet. Strukturen
omfattet stolpeavtrykk og nedgravning i profil. Stolpeavtrykket
hadde avrundet bunn, 55 cm dypt og skrå sidekanter, 22 cm bred.
Det bestod av mørk gråbrun, gråbrunspettet humusholdig sand,
iblandet litt kull og grus, samt skoningsstein. Nedgravning synlig i
nordlig sidekant bestod av gråbrun, gulbrunspettet, humusholdig
sand.
Anr

Struktur

6475 Stolpehull oval

31

28 211-212, Yes
623-624

6527 Stolpehull oval

26

20

6540 Stolpehull oval

30

26 445-446, Yes
448, 469

6564 Stolpehull oval

31

27

Kulturhistorisk museum
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avrundet buete

buete

27 Stolpehullet ble først synlig etter kulturlag A1669 ble fjernet.
Strukturen var godt synlig og klart avgrenset i plan og profil. Rund
form i plan. Det bestod av mørk gråbrun, humusholdig sand,
iblandet litt kull.
Stolpehullet ble først synlig etter kulturlag A5370 ble fjernet. Mulig
dobbel-stolpe med A5669. Avgrensning mellom stolpehullene kunne
ikke skilles i plan. De bestod av mørk gråbrun, humusholdig sand.

avrundet buete

buete

29 Stolpehull knyttet takbærende stolpe i Hus III. Stolpehull A6540 er
del av en større ansamling, delvis overlappende strukturer som
omfattet kulturlag A5370, stolpehullene A3506, A5295, A5327,
A5669, A6527, A6450, A7224 og A7280, samt nedgravning A7079.
Ikke alle strukturene var synlige i plan inkludert stolpehull A6540
som ble avdekket 5 cm under kulturlag A5370. Stolpehullet skar
nedgravning A7079 i likhet med nærliggende stolpehull A7224 og
A7280 som sammen med A5327 er tolket knyttet til takbærende
stolper i Hus III. A6540 lå i tillegg ved stolpehull A5327 i nordvest.
Stolpehullet A6540 var godt synlig og hovedsakelig klart avgrenset
foruten mot stolpehull A7224 i nord i plan, men var klart avgrenset i
profil. Strukturen bestod av gråbrun, humusholdig sand som var
flekket med enkelte fragm. rødbrun brent leire.

No

Yes

Stolpehullet ble først synlig i plan etter at kulturlag A5571 ble
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Struktur

Form
Lengde Bredde Fotonr
plan

6580 Stolpehull oval

Saksnr. 15/13808

Snittet

Bunn
profil

skråe

skråe

Beskrivelse

fjernet.
33 Stolpehull knyttet takbærende stolpe i Hus III. Dobbelstolpe sammen
med A2317 i øst. Stolpehull A6580 lå inntil nedgravning A2603 i
nordvest. Godt synlig og klart avgrenset i plan og profil. A6580 ble
skåret av stolpehull A2317 i vest. Strukturene hadde oval form i plan.
Øvre del av strukturen bestod av mørk gråbrun kull -og humusholdig
sand, iblandet litt grus. Nedre del var fylt med gulbrun, litt
humusholdig sand.

56

34 246-247, Yes
429-431

6632 Stolpehull ujevn

47

36

No

Delvis avdekket under og skåret av moderne grøft i vest. Mulig
dobbelstolpe. Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus,
kull.

6646 Stolpehull oval

24

21

No

Avdekket under, og skåret i toppen av moderne grøft. Godt synlig,
klart avgr. gråbrun, sand, humus, kull.

6656 Stolpehull oval

26

17

No

Delvis avdekket under, og skåret av moderne grøft i sør. Godt synlig,
klart avgr. brunrød, sand, humus, kull.

6666 Stolpehull ujevn

28

24

No

Lå inntil moderne grøft i sør. Godt synlig, klart avgr. rødbrun,
gråbrunflekket sand, humus, kull.
16 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i mulig Hus/bygg VI.
Stolpehullet ble først synlig i profil under utgravningen av
nedgravning A1149. Den skar øvre østlig avgrensning av
nedgravningen. Strukturen bestod av gråbrun, litt humusholdig sand.
Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.
22 Stolpehull lå like ved stolpehull A3783 i sørøst. Godt synlig og klart
avgrenset i plan og profil. Stolpehullet hadde oval form i plan og
omfattet stolpeavtrykk og nedgravning i profil. Stolpeavtrykk hadde
spiss bunn, 15 cm dypt, og skrå sidekanter, 24 cm bred. Det bestod
av mørk gråbrun, humusholdig sand, iblandet litt grus, og kull.
Nedgravning bestod av lys gråbrun, litt humusholdig sand, iblandet
litt kull.

6601 Staurhull

flat

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

No

6680 Stolpehull

6691 Stolpehull oval
6704 Stolpehull oval

25
34

25 271-273 Yes

avrundet buete

buete

17
No
24 400, 415 Yes

spiss

skråe
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Form
Bunn
Lengde Bredde Fotonr Snittet
plan
profil
6716 Stolpehull ujevn
33
30 400, 573, Yes
ujevn
578
Anr

Struktur

Sidekant Sidekant
Dybde
Beskrivelse
venstre
høyre
buete
ujevne
22 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i mulig Hus/bygg V.
Strukturen ble påvist under moderne grøft, og var derfor delvis
skåret vekk i toppen. Oval form i plan. Stolpehullet bestod av
stolpeavtrykk og nedgravning i profil. Stolpeavtrykket hadde
avrundet bunn, 14 cm dyp, og en rette sidekanter, 27 cm bred. Det

bestod av gråsvart, litt kull -og humusblandet sand, iblandet litt grus.
Nedgravning hadde mørk gråbrunt fyll som var mindre humusblandet.

6727 Stolpehull

25

20 400, 408 Yes

6736 Stolpehull oval

25

19

No

6745 Stolpehull oval

35

33

No

6762 Stolpehull

22

15 282, 290- Yes
292

skrå

6772 Stolpehull oval

43

37 326, 333 Yes

avrundet buete

buete

6794 Stolpehull ujevn

29

24

No

6822 Stolpehull oval

42

42

Yes

avrundet buete

buete

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

avrundet buete

buete

14 Strukturen var delvis skåret og ble renset fram under moderne grøft
sammen med tettstilt stolpehull A3783 i nord, som lå like ved
stolpehull A6704 i nordvest. Godt synlig og hovedsakelig klart
avgrenset. Stolpehullet hadde oval form i plan, og bestod av
gråbrun, humusholdig sand, iblandet litt grus.
Delvis skåret og avdekket under moderne grøft. Godt synlig, klart
avgr. gråbrun, sand, humus, grus, samt synlig skoningsstein i
overflaten.
Delvis skåret og avdekket under moderne grøft. Godt synlig, klart
avgr. mørk gråbrun, sand, humus, kull.

rette

rette

16 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i Hus I, fase 3. Dobbelstolpe
sammen med A391. A6762 lå inntil A391 i NØ, og ble synlig i profil
under snitting. Godt synlig og hovedsakelig klart avgrenset i profil
foruten øvre del. Bestod av mørk gråbrun, humusholdig sand.
20 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i Hus I, fase 1. Strukturen
ble påtruffet under moderne grøft, øvre del var derfor skåret vekk.
Godt synlig og klart avgrenset i plan og profil. Oval form i plan.
Bestod av mørk gråbrun, humusholdig sand, iblandet litt kull og grus.
Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus, kull.
30 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i Hus I, fase 1. Dobbelstolpe
sammen med A588. A6822 ble først synlig i profil under snitting.
Godt synlig i plan og profil, og klart avgrenset i profil. A6822 skar
øvre del av stolpehull A588. Stolpehullet bestod av mørk gråbrun, lys
gråbrunspettet kull -og humusholdig sand, iblandet litt grus.
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Form
Bunn
Sidekant Sidekant
Lengde Bredde Fotonr Snittet
Dybde
Beskrivelse
plan
profil
venstre
høyre
6839 Stolpehull oval
28
25 329-331, Yes
avrundet buete
buete
17 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i Hus I, fase 1 og 2.
336
Stolpehullet ble påvist under nordlig sidekant av mulig grophus
A401. Strukturen er knyttet til takbærende stolpehull i Hus I, fase 1
og 2. Godt synlig og klart avgrenset i plan og profil. Oval form i plan.
Omfattet stolpeavtrykk og nedgravning i profil. Stolpeavtrykket
hadde avrundet bunn, 7 cm dypt, og skrå sidekanter, 31 cm bred.
Det bestod av mørk gråbrun, humusholdig sand, iblandet litt kull og
grus. Nedgravning/nedre del bestod av skjoldete gråbrun og
gulbrun, litt humusholdig sand.
Anr

Struktur

6865 Stolpehull oval

17

15

6894 Stolpehull oval

15

15 335, 343, Yes
372

ujevn

ujevne

ujevne

6908 Stolpehull oval

27

23 379, 390 Yes

flat

buete

buete

6939 Stolpehull rund

28

27 392, 397 Yes

Kulturhistorisk museum
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No

Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.

buete

12 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i Hus II. Dobbelstolpe
sammen med A1489. Stolpehullet ble påvist under snitting av
stolpehull A1489. Godt synlig og klart avgrenset i profil. Strukturene
hadde sammen oval form i plan. Det bestod av mørk gråbrun
humusholdig sand, iblandet kull og litt grus.
8 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i Hus II eller Hus III. En av
fem, delvis overlappende og/eller tettstilte stolpehull som omfattet
A5090, A6171, A6201, A6908 og A6950. Stolpehullene er tolket
knyttet til takbærende stolper i Hus II og Hus III. Alle stolpehullene
ble helt eller delvis påvist under moderne grøft som dermed hadde
skåret dem i toppen. De hadde en nærmest lineær beliggenhet
orientert nordøst-sørvest med A5090 lengst sørvest, som var skåret
av A6950, som var skåret av A6171 som lå inntil A6908 og A6201
som lå lengst mot nordøst. Strukturene var godt synlig og
hovedsakelig klart avgrenset i plan og profil foruten enkelte øvre
overganger som ikke lot seg skille. A6908 gråbrun, litt humusholdig
sand, iblandet litt grus.
22 Dobbelstolpe sammen med A2768 i sør. Stolpehullene er knyttet til
takbærende stolpe i hus III. Godt synlig og klart avgrenset i plan og
profil foruten i avgrensning stolpehullene imellom som ikke var til å
skille. Strukturen bestod av mørk gråbrun humusholdig sand,
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Lengde Bredde Fotonr
plan
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Snittet

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

6950 Stolpehull oval

37

36 379, 395 Yes

flat

buete

skråe

6964 Stolpehull oval

24

16 419-421 Yes

avrundet buete

skråe

6976 Stolpehull oval

27

23 425-426 Yes

spiss

skråe

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

ujevne

Beskrivelse

iblandet litt grus.
23 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i Hus II eller Hus III. En av
fem, delvis overlappende og/eller tettstilte stolpehull som omfattet
A5090, A6171, A6201, A6908 og A6950. Stolpehullene er tolket
knyttet til takbærende stolper i Hus II og Hus III. Alle stolpehullene
ble helt eller delvis påvist under moderne grøft som dermed hadde
skåret dem i toppen. De hadde en nærmest lineær beliggenhet
orientert nordøst-sørvest med A5090 lengst sørvest, som var skåret
av A6950, som var skåret av A6171 som lå inntil A6908 og A6201
som lå lengst mot nordøst. Strukturene var godt synlig og
hovedsakelig klart avgrenset i plan og profil foruten enkelte øvre
overganger som ikke lot seg skille. A6950 skar øvre del av A5090.
Stolpehullet omfattet stolpeavtrykk og nedgravning i profil.
Stolpeavtrykket hadde flat bunn, 12 cm dyp, og buet og en skrå
sidekant, 33 cm bred. Det bestod av mørk gråbrun humusholdig
sand, iblandet litt kull og grus. Nedgravningen bestod av
gulbrunflekket, gråbrun litt humusholdig sand og grus.
11 Stolpehull knyttet takbærende stolpe i Hus III. Samling tre stolpehull,
hvorav A3006 skar begge stolpehull A6964 og stolpehull A6976 i sør.
Stolpehullene er knyttet til takbærende stolpe i hus III. A6964 var
godt synlig og klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet hadde oval
form i plan og omfattet stolpeavtrykk og nedgravning i profil.
Stolpeavtrykket var ujevn i bunn, 10 cm dypt, med en rett og en skrå
sidekant, 16 cm bred. Det bestod av mørk gråbrun humusholdig
sand, samt litt grus og kull. Nedgravning bestod av gulbrun,
gråbrunspettet, litt humusholdig sand, iblandet litt grus.
16 Stolpehull knyttet takbærende stolpe i Hus III. Samling tre stolpehull,
hvorav A3006 skar begge stolpehull A6964 og stolpehull A6976 i sør.
Stolpehullene er knyttet til takbærende stolpe i hus III. A6964 var
godt synlig og klart avgrenset i plan og profil. Stolpehullet hadde oval
form i plan. Det bestod av mørk gråbrun humusholdig sand, samt litt
grus og kull, samt enkelte skoningsstein
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Form
Bunn
Lengde Bredde Fotonr Snittet
plan
profil
7068 Stolpehull ujevn
28
27 437-438, Yes
spiss
444
Anr

Struktur

Sidekant Sidekant
Dybde
Beskrivelse
venstre
høyre
skråe
skråe
30 Stolpehull knyttet takbærende stolpe i Hus III. Dobbelstolpe sammen
med A2170 i sør. Godt synlig i plan og profil, men ikke til å skille i
avgrensning mot hverandre foruten i bunn av profil. Strukturene
sammen hadde ujevn form i plan, og bestod av mørk gråbrun kull -og
humusholdig sand som var lysere og mindre kull -og humusholdig
mot nordlig sidekant.

7079 Nedgravni rund
ng

81

77 203,445- Yes
48,46869,48587

7154 Stolpehull rund
7157 Stolpehull oval

33
39

32
34

No
No

Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.
Godt synlig, litt uklart avgr. gulbrun, gråbrunflekket, sand, humus.

7170 Stolpehull oval

53

28

No

Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.

7192 Kokegrop oval

72

68 461, 465 Yes

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

avrundet rette

avrundet buete

rette

buete

66 (Store likheter med A1149, A1647, A1887, A4725, A4872, A5171,
A5531, A5552, A5759). Nedgravningen A7079 er del av en større
ansamling, delvis overlappende strukturer som omfattet
stolpehullene A3506, A5295, A5327, A5669, A6450, A6527, A6540,
A7224 og A7280. Ikke alle strukturene var synlige i plan inkludert
deler av nedgravning A7079 som ble påvist 5 cm under kulturlag
A5370. A7079 var i tillegg skåret av stolpehullene A6540, A5327,
A7224 og A7280 som alle er tolket knyttet til takbærende stolper i
Hus III. Nedgravningen lå i tillegg ved stolpehull A3506 i vest og
stolpehull A5295 i nord. Strukturen var godt synlig og klart avgrenset
i profil, men sørvestlig avgrensning var skåret av stolpehull A5327.
Øvre del av struktur var fylt med ulike nyanser gråbrun, humusholdig
sand, iblandet litt kull. Deler av dette fyllet er trolig et resultat av så
mange skjærende stolpehull. Resten av gropen var imidlertid fylt
med ulike sjikt lys gulbrun, gråbrun og brunoransje sand, iblandet litt
humus. Disse sjiktene var alle svært lyse og kunne til forveksling
likne undergrunn, men de holdt alle godt på fuktighet, noe som
fremhevet strukturens avgrensning godt. De mange lagene/sjikt
antyder at strukturen har blitt gjenfylt/gjenbrukt til ulike tider/faser.

27 Dobbel kokegrop med A2254 orientert øst-vest. Kokegropene godt
synlige i plan, samt klart avgrenset foruten mot hverandre.
Kokegropene hadde sammen tilnærmet oval form i plan. A7192 var
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Lengde Bredde Fotonr
plan
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Snittet

Bunn
profil

7224 Stolpehull ujevn

20

20 203, 445- Yes
446, 448,
468

skrå

7246 Nedgravni ujevn
ng

140

95 132Yes
133,475478

avrundet

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

rette

ujevne

buete

Beskrivelse

litt dypere enn A2254 i profil og strukturen skar et staurhull i vest og
lå inntil staurhull i øst. Nedgravningen mulig skar kokegrop A2254.
Øvrig fyll bestod av gråsvart, kull -og humusholdig sand, iblandet
flere varmepåvirket stein. PK7211.
30 Stolpehull knyttet takbærende stolpe i Hus III. Stolpehull A7224 er
del av en større ansamling, delvis overlappende strukturer som
omfattet kulturlag A5370, stolpehullene A3506, A5295, A5327,
A5669, A6527, A6450, A6540 og A7280, samt nedgravning A7079.
Ikke alle strukturene var synlige i plan inkludert stolpehull A7224
som ble avdekket 5 cm under kulturlag A5370. Stolpehullet skar
nedgravning A7079 i likhet med nærliggende stolpehull A6540 og
A7280 som sammen med A5327 er tolket knyttet til takbærende
stolper i Hus III. A7224 lå i tillegg ved stolpehull A6540 i sør og
stolpehull A7280 i nord. Stolpehullet A6540 var godt synlig og til dels
klart avgrenset foruten mot stolpehullene A6540 og A7280 i plan,
men var klart avgrenset i profil. Strukturen bestod av gråbrun,
humusholdig sand foruten i østlig avgrensning der fyllet var mer
kullblandet og iblandet fragm. rødbrun brent leire.
64 Nedgravning som utgjorde en del av en større ansamling, delvis
overlappende strukturer som omfattet kulturlag A1249, bunn
kokegrop A2236, to-faset kokegrop A6386/6408, samt stolpehullene
A2106, A2226 og A6338 som er tolket knyttet til takbærende stolpe i
Hus III. Alle strukturene var ikke synlig i plan inkludert nordlig del av
nedgravning A7246 som ble påtruffet 10 cm under kulturlag A1249,
samt var skåret av to-faset kokegrop A6386/6408. Sørlig del av
nedgravning var synlig i plan, men ble først tolket som del av
kulturlag A1249. Snitting av to-faset kokegrop avdekket imidlertid
deler av nedgravning A7246 i kokegropens profil, men var da til dels
vanskelig å skille ut. Et nytt snitt i sørlig del av nedgravningen ble
gravd, og da fremstod strukturen som godt synlig og klart avgrenset
fra undergrunnen. Den bestod av til dels varmepåvirket sand og litt
grus, som var blandet med lys gråbrun, litt humusholdig sand og litt
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Snittet

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Beskrivelse

grus som var oransje/rødbrun i bunn.
66 Stolpehull knyttet takbærende stolpe i Hus III. Stolpehull A7280 er
del av en større ansamling, delvis overlappende strukturer som
omfattet kulturlag A5370, stolpehullene A3506, A5295, A5327,
A5669, A6527, A6450, A6540 og A7224, samt nedgravning A7079.
Ikke alle strukturene var synlige i plan inkludert stolpehull A7280
som ble avdekket 5 cm under kulturlag A5370. Stolpehullet skar
nedgravning A7079 i likhet med nærliggende stolpehull A5327,
A6540 og A7224 som er tolket knyttet til takbærende stolper i Hus
III. A7280 lå i tillegg like øst for stolpehull A5327, nordvest for
stolpehull A7224 og nord for stolpehull A6540 i nord. Stolpehullet
A7280 var godt synlig og til dels klart avgrenset foruten mot
stolpehullene A6540 og A7224 i plan, men var klart avgrenset i
profil. Strukturen bestod av gråbrun, humusholdig sand, iblandet
kull. Stolpehullet hadde uvanlig form i profil og fremstod som
nærmest traktformet som var utvidet mot bunn.

7280 Stolpehull

30

25 445-446, Yes
448

ujevn

skråe

skråe

7290 Stolpehull ujevn

23

20 481, 491- Yes
492

avrundet buete

buete

24 Stolpehull knyttet takbærende stolpe i Hus III. Dobbelstolpe sammen
med A1776 i nord. Stolpehullet ble først synlig i profil etter snitting.
Godt synlig i plan og profil, men var ikke til å avgrense fra stolpehull
A1776 i plan, og til dels nordlig avgrensning i profil. Strukturene
sammen hadde ujevn form i plan. Stolpehullet bestod av gråbrun
humusholdig sand, iblandet litt kull og grus, samt et lysere parti i
midten som var mindre humusholdig.

7310 Stolpehull rund

32

32 488, 492 Yes

avrundet skråe

skråe

33 Strukturen var godt synlig, men til dels vanskelig å avgrense mot
bunn/rest kokegrop A3033 som lå inntil i østnordøst. Rund form i
plan. Klart avgrenset i profil som omfattet stolpeavtrykk og
nedgravning. Stolpeavtrykket hadde avrundet i bunn, 33 cm dypt, og
hadde skrå sidekanter, 24 cm bred. Det bestod av mørk gråbrun kull
-og humusholdig sand. Nedgravning var gråbrun, gulbrunspettet, litt
humusholdig sand.

7359 Stolpehull

20

15 493, 501 Yes

flat

buete

20 Dobbelstolpe sammen med A5978. Begge stolpehull er knyttet
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plan
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Snittet

Bunn
profil

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Beskrivelse
takbærende stolpe i Hus IV. Strukturene var godt synlig og klart
avgrenset i plan og profil foruten avgrensning dere i mellom i plan
som ikke var til å skille. Stolpehull A5978 skar stolpehull A7359 i
nord. A7359 var litt risset og utdratt i toppen av plogspor. Det
bestod av gråsvart/mørk gråbrun humus -og kullblandet sand og litt
grus, samt varmepåvirket skoningsstein.

7381 Stolpehull ujevn

26

21

No

7400 Stolpehull oval
7458 Stolpehull ujevn

22
27

19
No
20 552, 556 Yes

7481 Stolpehull

44

7506 Stolpehull ujevn

7525 Stolpehull oval

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus.
Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.
10 Stolpehull knyttet til takbærende stolpe i mulig Hus/bygg VI.
Dobbelstolpe sammen med A2300 i nord. Godt synlig i plan og profil,
og hovedsakelig klart, men til dels ujevnt avgrenset. A7458 skar
stolpehull A2300 i nord. Strukturene hadde ujevn form i plan, og
bestod av mørk gråbrun, humusholdig sand.
30 Stolpehull A7481 var del av større ansamling delvis overlappende
og/eller tettstilte strukturer som omfattet bunn kokegrop A3651,
stolpehullene A3704, A3713 og A7525, samt utkast/lagrest A3682.
Ikke alle strukturene var synlige eller tydelig avgrenset i plan
inkludert stolpehull A7481 som først ble synlig i profilet til bunn
kokegrop A3651. Kokegropen dekket/skar stolpehullet i toppen.
Stolpehullet var godt synlig og klart avgrenset under kokegropen, og
bestod av mørk svartbrun kull -og humusholdig sand, iblandet litt
grus.

avrundet skråe

skråe

Yes

avrundet buete

buete

36

23 561, 568 Yes

avrundet buete

rette

25 Dobbelstolpe sammen med A3078 i østnordøst. Stolpehullene er
knyttet til takbærende stolpe i mulig Hus/bygg V. Godt synlig og klart
avgrenset i plan og profil. A3078 var skåret av A7505 i vestsørvest. I
profil omfattet strukturen stolpeavtrykk og nedgravning.
Stolpeavtrykket var avrundet i bunn, 13 cm dypt, med buet sidekant,
20 cm bred. Det bestod av gråsvart, gulbrun og mørk gråbrunflekket,
litt kull -og humusholdig sand, iblandet litt grus. Nedgravning bestod
av gulbrun, gråbrunspettet, litt humusholdig sand, iblandet litt grus.

38

30 537, 564 Yes

avrundet skråe

skråe

32 Stolpehull A7525 var del av større ansamling delvis overlappende

546
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Struktur

Form
Lengde Bredde Fotonr
plan

Saksnr. 15/13808

Snittet

Bunn
profil

buete

buete

Beskrivelse

og/eller tettstilte strukturer som omfattet bunn kokegrop A3651,
stolpehullene A3704, A3713 og A7481, samt utkast/lagrest A3682.
Ikke alle strukturene var synlige eller tydelig avgrenset i plan.
Stolpehull A7525 lå inntil bunn kokegrop A3651 i nordvest, og inntil
utkast/lagrest A3682 i nord. Avgrensning mellom strukturene var til
dels vanskelig å skille i plan, men stolpehullet var godt synlig og klart
avgrenset i profil, samt omfattet både stolpeavtrykk og nedgravning.
Stolpeavtrykket hadde avrundet bunn, 16 cm dypt, og buede
sidekanter, 30 cm bred. Det bestod av mørk gråbrun, kull -og
humusholdig sand, iblandet enkelte varmepåvirket skoningsstein.
Nedgravning omfattet gråbrun humusholdig sand, iblandet litt kull.
20 Stolpehull A7530, samt stolpehull A7116 skar nedgravning A5171 i
nordøst. Strukturen er tolket som mulig knyttet til
stolpegjerde/fegate. Strukturene bestod av mørk gråbrun,
humusholdig sand, iblandet litt kull og litt grus, samt enkelte
varmepåvirket skoningsstein. Keramikkskår F7544 ble funnet i
strukturen under snitting.

7530 Stolpehull ujevn

44

43 590,
Yes
602,607

7547 Stolpehull rund

24

22

No

Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.

7555 Stolpehull oval
7564 Stolpehull oval

28
36

22
27

No
No

Godt synlig, klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus.
Avdekket under, og skåret i toppen av moderne grøft. Godt synlig,
klart avgr. mørk gråbrun, sand, humus.

7575 Stolpehull oval

30

26

No

7600 Stolpehull ujevn

40

30

Yes

7617 Stolpehull ujevn

40

40 590, 594 Yes
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flat

Sidekant Sidekant
Dybde
venstre
høyre

Godt synlig, klart avgr. gråbrun, sand, humus.
avrundet ujevne

rette

flat

rette

ujevne

16 Stolpehull A7600 er tolket som mulig knyttet til stolpe i
stolpegjerde/fegate. Strukturen var skåret i sør av nedgravning
A5171. Stolpehullet bestod av mørk gråbrun, humusholdig sand,
iblandet litt kull og grus, samt enkelte skoningsstein.
18 Stolpehull A7116, samt stolpehull A7530 skar nedgravning A5171 i
nordøst. Strukturene bestod av mørk gråbrun, humusholdig sand,
iblandet litt kull og litt grus.
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11.2 TILVEKSTTEKST, C61274/1-46
C61274/1-46
Boplassfunn (gård) fra yngre romertid/merovingertid/vikingtid fra TOBIENBORG
(44), KRISTIANSAND K., VEST-AGDER.
Funnomstendighet: Utgravningen er gjennomført i forbindelse med ny reguleringsplan
for Tobienborg i Kristiansand kommune, Vest-Agder. Utgravningsområdet omfattet
bakgården til Tobienborg Plantasjen som lå 200 m sør for Oddernes kirke, like øst for
antatt avgrensning av Kjempegravene – et stort, forsvunnet gravfelt.
Under utgravningen ble det maskinelt avdekket ca. 680 m². Det ble til sammen avdekket
472 strukturer, hvorav 424 stolpehull, 20 ildsted/kokegroper, 19 nedgravninger, 7
kulturlag/lag og 2 grøfter. 113 stolpehullene, er knyttet til grunnplanet til fire tre-skipete
langhus (Hus I-IV), to mulige bygg/tre-skipet langhus (Hus/bygg V-VI), og et mulig
gjerde/fegate eller huskonstruksjon. Alle fire, tre-skipete langhus, enkelte kokegroper og
mulig gjerde/fegaten er radiologisk datert til merovingertid-vikingtid, med vekt på
sistnevnte. Enkelte kokegroper er radiologisk datert til yngre romersk jernalder. Det ble
funnet noen skår av keramikk, hvorav enkelte med negl eller pinnedekor, samt det
fremkom et hestebissel og jernnagler fra stolpehull. Naturvitenskapelige prøver har påvist
korn av hvete, bygg, havre og rug, samt store mengder åkerugress som vitner om
nærliggende dyrket mark. I tillegg har en mikromorfologisk analyse av en nedgravning
fastslått at denne har sannsynlig fungert sekundært som avfallsgrop til latrineavfall.
Det foreligger til sammen 66 kullprøver og 38 floterte makroprøver fra utgravningen.
Samtlige makroprøver er analysert ved Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL) ved Umeå
Universitet (2017). 10 kullprøver har undergått detaljert vedartsanalysert ved Moesgård
museum (2017). 17 korn, 7 kullprøver, samt 1 forkullet hasselnøttskall er radiologisk
datert ved Lund University Radiocarbon Dating Laboratory (2018). En mikromorfologisk
prøve er analysert av Dr. Richard Macphail ved London University (2017).
Analyseresultat er vedlagt utgravningsrapport (Sæther 2018). Restmateriale fra
makrofossil -og detaljert vedartanalyse er tilbakesendt KHM, øvrig analysert
prøvemateriale er forbrukt ved analyse.
Referanse litteratur:
Rygh, O.1885: Norske Oldsager. Cammermeyer.
Bøe, J.1931: Jernalderens keramikk i Norge. Bergens Museum Skrifter; 14.
1) Hestebissel av jern. Overflaten til gjenstanden er til dels korrodert, men godt bevart.
Bisselet består av bitt og to ringer til feste av remmen. Bittet har to ledd som er
alminnelig sløyfet som vil si begge ledd er krokvrengte i enden og hektet (sløyfet)
sammen. Motsatt ende av begge ledd er også krokvrengt og hektet på hver sin ring, diam:
6 cm. Nærmest Rygh 1885, fig.R.570. Funnet i toppen av stolpehull A1413.
2) Jernnagle bestående av ovalt hode og deler av brukket stilk. Stl: 2,5 cm. Funnet i
stolpehull A325 knyttet takbærende stolpe i Hus I/fase 3.
3) Jernnagle bestående av hode og stilk. Stl: 3,8 cm. Funnet i stolpehull A534 knyttet
takbærende stolpe i Hus I/fase 1.
4) Jernnagle bestående av ovalt hode og stilk. Stl: 3,9 cm. Funnet i nedgravning med
ukjent funksjon A1149.
5) Jernnagle i to deler bestående av avbrukket, rundt hode og vinkelbøyd stilk. Stl: 4,7
cm. Funnet i kulturlag A1669 knyttet Hus III.
6) Mulig del av jernspiker bestående av hode og deler av brukket stilk. Stl: 0,8 cm.
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Funnet i stolpehull A2300.
7) Jernnagle, samt tre, gjennomhullet, rektangulære hoder eller bakplater av nagler.
Nagle består av rektangulært hode og stilk. Til sammen stl: 4,9 cm. Hodene/bakplatene
omfatter to hele og en halv plate. Stl: 2,7 cm og stb: 2 cm. Funnet i stolpehull A2664
knyttet takbærende stolpe i Hus III.
8) Jernnagle bestående av rektangulær, gjennomhullet hode eller bakplate. Stl:1,8 cm og
stb: 1,5 cm. Vasket fram i PM7350 innsamlet fra stolpehull A2768 knyttet til takbærende
stolpe i Hus III.
9) Mulig brukket stilk av jernnagle. Stl: 2 cm. Funnet i stolpehull A3783 knyttet
takbærende stolpe i Hus III.
10) Jernnagle bestående av lett buet stilk. Stl: 5 cm. Vasket fram i PM7324 innsamlet fra
stolpehull A5786 knyttet til takbærende stolpe i Hus III.
11) Jernnagle og bakplate av jern i to deler. Nagle består av rektangulært hode og lett
buet stilk. Stl: 3,1 cm. Bakplate er rektangulær. Stl: 2,3 cm og stb: 1,4 cm. Vasket fram i
PM7426 innsamlet fra stolpehull A5978 knyttet til takbærende stolpe i Hus IV.
12) Bukskår i fire deler av et, gråbrunt, ornert kar av finmagret, skjørt gods. Dekor består
av neglinntrykk som danner både rettstilte og skråstilte rader lik lite kokekar Bøe 1931,
fig.364. Stl: 4,3 cm, stb: 3,2 cm og stt: 0,2 cm. Samlet vekt: 26 g. Funnet i nedgravning
A1149.
13) Bukskår fra et gråbrunt, uornert kar av mellomgrovt gods. Stl: 1,6 cm, stb: 1,4 cm og
stt: 0,4 cm. Vekt: 1,8 g. Funnet i kulturlag A1249 knyttet til Hus III.
14) Bukskår fra et rødbrunt, uornert kar av mellomgrovt gods. Stl: 2,8 cm, stb: 1,8 cm og
stt: 0,4 cm. Vekt: 4 g. Funnet i stolpehull A1707 knyttet til takbærende stolpe i Hus IV.
15) Leppeskår fra et gråbrunt, ornert kar av fint gods. Dekoren består av to, vannrette,
parallelle hulkiler plassert like under rand. Stl: 1,9 cm, stb: 1,8 cm og stt: 0,2 cm. Vekt:
2,2 g. Funnet i nedgravning A1887.
16) 13 avskallete bukskår fra et lys rødbrunt, uornert kar av mellomgrovt gods. Stl: 2,8
cm, stb: 2,5 cm og stt: 0,3 cm. Vekt: 15,8 g. Funnet i stolpehull A2300 knyttet til Hus VI.
17) Bukskår fra et mørk gråbrunt, uornert kar av mellomgrovt gods. Stl: 1,6 cm, stb: 0,8
cm og stt: 0,4 cm. Vekt: 1,2 g. Funnet i nedgravning A3211.
18) Bukskår fra et gråbrunt, uornert kar av fint gods. Stl: 1,1 cm, stb: 0,9 cm og stt: 0,3
cm. Vekt: 9,9 g. Funnet i stolpehull A3955.
19) Fire små, avskallete bukskår fra et mørk gråbrunt, uornert kar av mellomgrovt gods.
Stl: 2,8 cm, stb: 1,8 cm og stt: 0,5 cm. Vekt: 2,2 g. Funnet i stolpehull A4444.
20) Avskallet bukskår fra et gråbrunt, uornert kar av mellomgrovt gods. Stl: 0,6 cm, stb:
0,5 cm og stt: 0,4 cm. Vekt: 0,1 g. Funnet i stolpehull A5012 knyttet til gjerde/fegate
(mulig huskonstruksjon).
21) Bukskår fra et mørk gråbrunt, uornert kar av fint, glasert gods. Stl: 1,3 cm, stb: 1,1
cm og stt: 0,2 cm. Vekt: 1 g. Funnet i nedgravning A5552.
22) To randskår og tre bukskår fra trolig to kar, hvorav et ornert. I: Omfatter et randskår
og tre bukskår fra ornert kar av grovt, rødbrunt gods. Randskår omfatter utsvingt leppe og
deler av vulstet buk som er dekorert med en rad negl/pinneavtrykk. Randskår stl: 4,7 cm,
stb: 3,6 cm og stt: 0,5 cm. II: Omfatter et randskår fra lys rødbrunt, uornert kar av fint
gods. Består av rett rand og leppe. Stl: 1,4 cm, stb: 0,8 og stt: 0,2 cm. Samlet vekt: 22,2 g.
Funnet i nedgravning A5759.
23) Bukskår fra et mørk gråbrunt, uornert kar av mellomgrovt gods. Stl: 1,8 cm, stb: 1,4
cm og stt: 0,4 cm. Vekt: 1,9 g. Funnet i stolpehull A6540 knyttet til takbærende stolpe i
Hus III.
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24) Bukskår fra et rødbrunt, ornert kar av mellomgrovt gods. Dekor består av to
parallelle rader av svake neglavtrykk. Skåret har i tillegg avtrykk etter strå, mulig fra
glatting. Stl: 6 cm, stb: 4,8 cm og stt: 0,5 cm. Vekt: 26,7 g. Funnet i stolpehull A5171
knyttet til gjerde/fegate (mulig huskonstruksjon).
25) Bukskår fra et mørk brunsvart, uornert kar av mellomgrovt, glattet gods. Stl: 1,7 cm,
stb: 1,5 cm og stt: 0,4 cm. Vekt: 1,9 g. Løsfunn funnet under avdekking.
26) Flintavslag. Stl: 2 cm, stb: 1,2 cm og stt: 0,3 cm. Vekt: 1,8 g. Funnet i stolpehull
A2664 kyttet til takbærende stolpe i Hus III.
27) Flintavavfall delvis dekket av cortex. Stl: 1,7 cm og stb: 1,3 cm. Vekt: 4,7 g. Funnet
i stolpehull A3769 kyttet til takbærende stolpe i Hus III.
28) Flintavavfall delvis knust og slått. Stl: 1,2 cm og stb: 1 cm. Vekt: 1,4 g. Funnet i
stolpehull A6201 kyttet til takbærende stolpe i Hus III.
29) Bein, brente. Vekt: 1,7 g. Funnet i nedgravning/mulig grophus A401.
30) Bein, brente. Vekt: 0,7 g. Funnet i nedgravning A1887.
31) Bein, brente. Vekt: 0,5 g. Funnet i stolpehull A2817 knyttet til takbærende stolpe i
Hus III.
32) Bein, brente. Vekt: 1 g. Funnet i stolpehull A3006 knyttet til takbærende stolpe i Hus
III.
33) Bein, brente. Vekt: 1,4 g. Funnet i kokegrop A3514.
34) Bein, brente. Vekt: 3,2 g. Funnet i kokegrop A3528.
35) Bein, brente. Vekt: 1,9 g. Funnet i nedgravning A3936.
36) Bein, brente. Vekt: 0,9 g. Funnet i kulturlag A5571 knyttet til Hus III.
37) Bein, brente. Vekt: 0,4 g. Funnet i kokegrop A6313.
38) Bein, brente. Vekt: 2,4 g. Funnet i kokegrop A7192 knyttet til Hus III.
39) To biter slagg. Samlet vekt: 35,5 g. Funnet i stolpehull A1624 knyttet til takbærende
stolpe i Hus IV.
40) Liten kule/tapp slagg. Vekt: 0,1 g. Funnet i nedgravning A1647.
41) Liten, avrundet slagg, nærmest smiekule. Vekt: 0,2 g. Funnet i stolpehull A3006
knyttet til takbærende stolpe i Hus III.
42) Slagg. Vekt: 88,8 g. Funnet i utkastlag A3682 fra kokegrop A3651.
43) Slagg. Vekt: 6 g. Funnet i stolpehull A5701 knyttet til takbærende stolpe i Hus IV.
44) 66 prøver, kull, hvorav 10 er detaljert vedartbestemt og 8 er radiologisk datert:
PK6113, kokegrop A3197: 10 stk. vedartbestemt til 4 stamme/gren furu, 2 stamme/gren
trolig furu, 2 gren eik og 2 fragm. av uforkullet bark.
PK6146, kokegrop A4476: 10 stk. vedartbestemt til 1 yngre stamme, 5 eldre gren/yngre
stamme, 4 gren furu som er datert: 1120±40 BP, 885-980 calAD (LuS-13210).
PK6304, kokegrop A4557: 10 stk. vedartbestemt til 6 stamme/gren og 3 gren furu og 1
mulig stamme/gren mispel. Furugren er datert: 1190±40 BP, 770-885 calAD (LuS13211).
PK6331, kokegrop A6313: 10 stk. vedartbestemt til 6 yngre stamme og 1 eldre gren
bjørk, 1 stamme og 2 yngre stamme furu. Bjørk er datert: 1565±40 BP, 425-540 calAD
(LuS-13212).
PK6332, kokegrop A1078: 10 stk. vedartbestemt til 2 stamme/gren, 5 yngre stamme/eldre
gren og 3 gren eik som er datert: 1650±40 BP, 335-505 calAD (LuS-13213).
PK6424, kokegrop A6386: 10 stk. vedartbestemt til 2 stamme og 8 yngre stamme eik
som er datert: 1650±40 BP, 335-505 calAD (LuS-13214).
PK7211, kokegrop A7192 knyttet til Hus III: 10 stk. vedartbestemt til 1 yngre
stamme/eldre gren bjørk, 3stamme/gren og 6 yngre stamme/eldre gren eik.
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PK7212, kokegrop A2254 knyttet til Hus III: 10 stk. vedartbestemt til 1 stamme/gren
bjørk, 1 stamme/gren og 5 yngre gren hassel, 2 fragm. hassellnøttskall, 1 yngre
stamme/eldre gren mulig hegg/kirsebær/slåpe. Hasselnøttskall er datert: 1135±40 BP,
775-980 calAD (LuS-13215).
PK7309, kokegrop A3033 knyttet til Hus III: 10 stk. vedartbestemt til 1 yngre
stamme/eldre gren og 1 yngre gren bjørk, 2 gren, 1 eldre gren og 4 yngre gren hassel, 1
stamme/gren furu. Hassel er datert: 1140±40 BP, 775-975 calAD (LuS-13216).
PK7494, kokegrop A3651: 10 stk. vedartbestemt til 1 gren hassel som er datert: 1130±40
BP, 875-985 calAD (LuS-13217).
45) 38 floterte prøver, makro, hvorav alle analysert, og korn fra 17 er radiologisk datert:
PM6526, kulturlag A5370 knyttet til Hus III: 1 korn av bygg er datert: 1140±40 BP, 775975 calAD (LuS-13218).
PM6997, takbærende stolpehull A588 knyttet til Hus I/fase 1: 1 korn er datert: 1070±40
BP, 900-1020 calAD (LuS-13219).
PM6999, takbærende stolpehull A534 knyttet til Hus I/fase 1: 1 korn av bygg er datert:
1085±40 BP, 895-995 calAD (LuS-13220).
PM7001, takbærende stolpehull A460 knyttet til Hus I/fase 1: 1 korn av ubestemt er
datert: 3420±40 BP, 1770-1655 calBC (LuS-13221).
PM7032, nedgravning/mulig grophus A401: 1 korn er datert: 1205±40 BP, 770-885
calAD (LuS-13222).
PM7052, takbærende stolpehull A819 knyttet til Hus II: 1 korn av ubestemt er datert:
1120±40 BP, 885-980 calAD (LuS-13223).
PM7058, takbærende stolpehull A5645 knyttet til Hus II: 1 korn av ubestemt er datert:
1065±40 BP, 900-1020 calAD (LuS-13224).
PM7060, takbærende stolpehull A5473 knyttet til Hus II: 1 korn av hvete er datert:
1135±40 BP, 775-980 calAD (LuS-13225).
PM7330, takbærende stolpehull A1776 knyttet til Hus III: 1 korn av bygg er datert:
1070±40 BP, 900-1020 calAD (LuS-13226).
PM7340, takbærende stolpehull A6338 knyttet til Hus III: 1 korn av bygg er datert:
1125±40 BP, 885-980 calAD (LuS-13227).
PM7346, takbærende stolpehull A2817 knyttet til Hus III: 1 korn av bygg er datert:
1095±40 BP, 890-990 calAD (LuS-13228).
PM7352, takbærende stolpehull A3783 knyttet til Hus III: 1 korn av ubestemt er datert:
1095±40 BP, 890-990 calAD (LuS-13229).
PM7409, nedgravning A1647: 1 korn av bygg er datert: 1260±40 BP, 675-775 calAD
(LuS-13230).
PM7426, takbærende stolpehull A5978 knyttet til Hus IV: 1 korn er datert: 1125±40 BP,
885-980 calAD (LuS-13231).
PM7428, takbærende stolpehull A5859 knyttet til Hus IV: 1 korn av havre er datert:
1695±40 BP, 255-400 calAD (LuS-13232).
PM7430, takbærende stolpehull A5701 knyttet til Hus IV: 1 korn av ubestemt er datert:
1180±40 BP, 775-890 calAD (LuS-13233).
PM7487, stolpehull A5133 knyttet til gjerde/fegate: 1 korn av bygg er datert: 1180±40
BP, 775-890 calAD (LuS-13234).
46) Prøve, jordmikromorfologi. PX7496 fra nedgravning A1647. Horisontalt uttak fra
toppen av nedgravning.
Orienteringsoppgave: Omfattet bakgården til Tobienborg Plantasjen som lå på hjørnet av
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St.Olavs vei i V og Sleipners vei i S, og var avgrenset av bakhagen til Tobienborg gård i
N.
Koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6446670, Ø: 442035.
Litteratur: Sæther, Kathryn E., 2018: Rapport arkeologisk utgravning. Flerfaset boplass
fra vikingtid. Tobienborg, 44/225, Kristiansand, Vest-Agder fylke. KHM's arkiv.
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11.3 PRØVER
11.3.1 KULLPRØVER C61274/44
Anr
PK-nr.
4605

3936

5063
6112

3964
3211

6113

3197

6146

4476

6147
6287

4344
4725

6304

4557

6305
6312

4542
2236

6331

6313

6332

1078

6424

6386

6425
6472
6520
6523
6524

6408
1647
5552
3514
3528

Hus

-

Labnr.

-

Struktur/
Funnomstendighet

Vekt,
gram

Analyseresultat vedart

Kokegrop
Kokegrop
Kokegrop
Kokegrop

4,5
1,3
5,4

-

-

7,6
LuS-13210

Kokegrop

LuS-13211

Kokegrop
Nedgravning
Kokegrop

LuS-13212

Kokegrop
Kokegrop
Kokegrop

-

0,2
0,3
2,1
3

LuS-13213

Kokegrop

-

5,5
2,2
3,2

22,6
LuS-13214

Kokegrop

-

Kokegrop
Nedgravning
Nedgravning
Kokegrop
Kokegrop

-

0,8
1,2
3,2
0,5
0,6

10 stk. = 4 stamme/gren furu, 2 stamme/gren trolig furu, 2
gren eik og 2 fragm. av uforkullet bark.
10 stk. = 1 yngre stamme, 5 eldre gren/yngre stamme, 4 gren
furu. Furugren datert.

Ukalibrert
datering

Kalibrert
datering, 1
sigma

-

-

1120±40

10 stk. = 6 stamme/gren og 3 gren furu og 1 mulig
stamme/gren mispel. Furugren datert.
10 stk. = 6 yngre stamme og 1 eldre gren bjørk, 1 stamme og
2 yngre stamme furu. Bjørk datert.

1190±40

885-980 e.Kr.
770-885 e.Kr.

1565±40

425-540 e.Kr.

10 stk. = 2 stamme/gren, 5 yngre stamme/eldre gren og 3
gren eik. Gren eik datert.

1650±40

335-505 e.Kr.

10 stk. = 2 stamme og 8 yngre stamme eik. Yngre stamme eik
datert.
-

1650±40

335-505 e.Kr.

-

-
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Anr

Hus

Labnr.

PK-nr.
6525
6600
6606

5228
3723
2603

-

-

6607

5759

6998
7000
7002
7004
7006
7014
7033
7038
7053
7055
7057
7059
7061

588
534
460
6772
951
3006
401
3783
819
906
1614
5645
5473

I/1
I/1
I/1
I/1
I/1
III

7211

7192

III
(II)
II
II
II
II
III

-

III

LuS-13215

7212

Struktur/
Funnomstendighet
Ildsted
Ildsted
Nedgravning
Nedgravning
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Nedgravning
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Kokegrop

-

Kalibrert
datering, 1
sigma
-

-

-

0,1

10 stk. = 1 yngre stamme/eldre gren bjørk, 3stamme/gren og
6 yngre stamme/eldre gren eik.

1135±40

775-980 e.Kr.

1,1
0,9

10 stk. = 1 stamme/gren bjørk, 1 stamme/gren og 5 yngre
gren hassel, 2 fragm. hassellnøttskall, 1 yngre stamme/eldre
gren mulig hegg/kirsebær/slåpe. Hassellnøttskall datert.
-

775-975 e.Kr.

0,3
0,8
0,6

10 stk. = 1 yngre stamme/eldre gren og 1 yngre gren bjørk, 2
gren, 1 eldre gren og 4 yngre gren hassel, 1 stamme/gren
furu. Hassel datert.
-

1140±40

-

-

Vekt,
gram
2
2,3
2,2
0,4
0,5
1,4
0,2
0,2
0,3
2,5
1,3
16,2
0,3
0,5
0,7
0,3
1,4

Kokegrop

2254

7238

6540

7309

3033

7325
7327

Saksnr. 15/13808

5786
5734

III
III

III
III

LuS-13216

Stolpehull
Kokegrop

-

Stolpehull
Stolpehull

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

Ukalibrert
datering
Analyseresultat vedart
-
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Anr
PK-nr.
7329
7331
7333
7335
7337
7339
7341
7343
7345
7347
7349
7351
7353
7355
7357
7398
7410
7427
7429
7431
7433
7488
7491
7493
7494
20015
2

5327
1776
1854
6950
2170
2116
6338
2317
2664
2817
3006
2768
3783
3769
3130
7079
1647
5978
5859
5701
1739
5133
601
366
3651
5370

Hus

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
G
I/2
I/2
-

Saksnr. 15/13808

Labnr.

LuS-13217
-

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

Struktur/
Funnomstendighet
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Nedgravning
Nedgravning
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Kokegrop
Kulturlag

Vekt,
gram
0,2
0,3
0,3
1,3
0,8
0,2
0,5
0,4
0,9
2,5
0,8
1,6
0,8
1,8
5,6
2,7
7,5
0,4
0,9
0,8
0,6
0,2
0,4
0,8
1,7
1,6

Ukalibrert
datering
Analyseresultat vedart
10 stk. = 10 gren hassel. Hassel datert.
-

1130±40

Kalibrert
datering, 1
sigma
875-985 e.Kr.

-

-
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11.3.2 MAKROFOSSILPRØVER, C61274/45
Hus
PM.nr.

Anr

6526

5370

6997

588

6999

534

7001

460

7003
7005

6772
951

7032

401

7052
7054
7056
7058

819
906
1614
5645

7060

5473

7237
7324
7326
7328
7330
7332
7334
7336
7338

6540
5786
5734
5327
1776
1854
6950
2170
2116

7340

6338

7342

2317

Struktur/
Funnomstendighet

Liter

Kulturlag

2

Stolpehull
Stolpehull

1,3
1,1

Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull

1,1
1,3
1,3

Nedgravning (grophus?)
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull

1,3
1,3
1,5
1,5
1,3

Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull

1,2
1,2
1,2
1,3
1,3
1,2
1,5
1,2
1,3
1,4

Stolpehull
Stolpehull

1,2
1,2

III
I/1
I/1
I/1
I/1
I/1

(II)
II
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

Analyse resultat
5 byggkorn, 2 agnekledd bygg, 5 udef. korn, 11 kornfragm., 2 strå av
korn og 13 meldestokk
1 havrekorn, 1 byggkorn, 12 kornfragm., 7 strå av korn, 5 udef. korn,
100 meldestokk og 1 vaks
3 byggkorn, 1 kornfragm., 3 strå av korn, 100 meldestokk
1 kornfragm., 4 strå av korn og 10 meldestokk
1 kornfragm., 1 udef.
2 kornfragm., 17 meldestokk og 3 vassarve
2 byggkorn, 1 agnekledd bygg, 1 rugkorn, 9 kornfragm, 2 strå av korn,
18 meldestokk, 2 vassarve og 1 starr
9 kornfragm., 3 strå av korn, 35 meldestokk og 1 mjølbær
9 meldestokk og 2 vassarve
1 kornfragm., 14 meldestokk og 1 vassarve
1 udef. korn, 1 kornfragm., 1 strå av korn og 200 meldestokk
1 mulig hvetekorn, 5 kornfragm., 21 strå av korn, 20 meldestokk, 1
faks, 1 udef.
1 kornfragm., 38 strå av korn, 8 meldestokk, 1 soleie og 5 starr
1 korn, 2 strå av korn, 20 meldestokk og 5 starr
3 kornfrg, 7 strå av korn, 1 vaks og 10 meldestokk
1 kornfrg. Og 7 strå av korn
1 byggkorn, 2 korn, 7 strå av korn, 9 meldestokk og 1 hasselnøttskall
1 strå av korn og 5 meldestokk
6 strå av korn og 7 meldestokk
1 korn, 50 strå av korn, 1 hønsegras, 20 meldestokk og 1 mjølbær
1 korn, 1 strå av korn, 25 meldestokk, 1 skræppor og 1 starr
6 byggkorn, 55 meldestokk, 1 vindeslirekne, 3 hønsegras, 3 linbendel,
5 starr, 2 oxalis og 13 vassarve
2 kornfragm., 26 strå av korn, 18 meldestokk, 2 gress og 1linbendel

Ukalibrert
datering
1140±40

Kalibrert
datering, 1
775-975
sigmae.Kr.

1070±40

900-1020 e.Kr.

1085±40
3420±40
1205±40

895-995 e.Kr.
1770-1655
f.Kr.
770-885 e.Kr.

1120±40
1065±40
1135±40

885-980 e.Kr.
900-1020 e.Kr.
775-980 e.Kr.

1070±40
1125±40

900-1020 e.Kr.
885-980 e.Kr.

-

-
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Hus
PM.nr.

Anr

7344

2664

7346
7348

2817
3006

7350

2768

7352
7354
7356
7409

3783
3769
3130
1647

7426

5978

Saksnr. 15/13808

Struktur/
Funnomstendighet

Liter

Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull

1,7
1,6
1,6

Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Nedgravning

1,7
1,7
1,5
1,4
1,5

Stolpehull

1,4

III
III
III
III
III
III
III
IV
IV

7428

5859

7430

5701

7432

1739

7487
7490
7492

5133
601
366

IV
IV
G
I/2
I/2

Stolpehull
Stolpehull

1,4
1,6

Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull

1,7
1,9
2
1,9

Analyse resultat
2 strå av korn, 3 hasselnøttskall, 18 meldestokk, 1 vindeslirekne, 1
soleie, 2 starr og 1 linbendel
2 byggkorn, 3 strå av korn, 5 meldestokk og 2 soleie
10 kornfragm., 30 strå av korn, 1 meldestokk, 4 starr og 1 hønsegras
4 kornfragm., 7 strå av korn, 2 hasselnøttskall, 20 meldestokk, 3
hønsegras, 2 starr og 4 vassarve
1 korn, 2 kornfragm., 5 strå av korn, 1 gress og 11 meldestokk
4 kornfragm., 16 meldestokk og 1 hønsegras
1 rubusar og 2 ubestemt frø
1 byggkorn og 15 strå av korn
4 byggkorn, 2 rugkorn, 2 udef. korn, 12 kornfragm., 11 strå av korn og
9 meldestokk
23 havrekorn, 6 byggkorn, 5 kornfragm., 2 meldestokk, 1
vindeslirekne, 1då, 8 maure, 7 rød hønsegras, 1 starr, 1 vaks, 1 hirse
og 14 vassarve
1 udef. Korn, 10 strå av korn, 20 meldestokk og 1 hønsegras
4 kornfragm., 3 strå av korn, 18 meldestokk, 2 hønsegras og 2
vassarve
2 byggkorn, 2 kornfragm., 2 strå av korn og 24 meldestokk
3 strå av korn og 5 meldestokk
6 strå av korn

Ukalibrert
datering
-

Kalibrert
datering, 1
sigma

1095±40
-

890-990 e.Kr.
-

1095±40
1260±40
1125±40

890-990 e.Kr.
675-775 e.Kr.
885-980 e.Kr.

1695±40

255-400 e.Kr.

1180±40
-

775-890 e.Kr.
-

1180±40
-

775-890 e.Kr.
-

11.3.3 MIKROMORFOLOGISK PRØVE, C61274/46
PX.nr.

7496

Anr
1647

Funnomstendighet

Horisontalt uttak fra toppen av nedgravning

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

Analyse resultat
Heterogen, gul sand og litt grus med mørk gul, amorft sand/grus partikler, iblandet litt
fint kull i fosfat latrine avfall. Spor etter svært tynt rotfragmenter. Organisk-mineralt
ekskrementer.
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11.4 TEGNINGER
11.4.1 PLAN -OG PROFILTEGNING AV NEDGRAVNING A1647 M.M.

Tobienborg gnr. 44, Kristiansand kommune

Saksnr. 15/13808

11.4.2 PLAN -OG PROFILTEGNING AV STOLPEHULLENE A5090, A6171, A6201, A6908
OG A6950.

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon
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11.4.3 PLAN -OG PROFILTEGNING AV KULTURLAG A5370 OG NEDGRAVNING A7079 M.M.

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

151
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11.4.4 PROFILTEGNING AV STOLPEHULLENE KNYTTET TIL TAKBÆRENDE STOLPER I HUS
I, FASE 1.

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon
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11.4.5 PROFILTEGNING AV STOLPEHULLENE KNYTTET TIL TAKBÆRENDE STOLPER I HUS
II.

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon
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11.4.6 PROFILTEGNING AV STOLPEHULLENE KNYTTET TIL TAKBÆRENDE STOLPER I HUS
III.

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon
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11.4.7 PROFILTEGNING AV STOLPEHULLENE KNYTTET TIL TAKBÆRENDE STOLPER I HUS
IV.

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon
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11.4.8 PLAN -OG PROFILTEGNING AV KOKEGROPENE A2254/A7192 OG A3033/A7310.

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon
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11.4.9 PLAN -OG PROFILTEGNING AV KOKEGROPENE A1078/A6313 OG A6386/A6408
M.M.

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon
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11.5 FOTOLISTE, CF35052
Filnavn

Motiv

Sett
Fotograf
mot
NNV Tangen, Magnus

15.08.2016

Cf35052_002.JPG Oversiktsbilde av utgravningsområdet før det er ryddet for salgsboder.
Cf35052_006.JPG Oversiktsbilde av utgravningsområdet før det er ryddet for salgsboder.
Cf35052_008.JPG Oversiktsbilde av utgravningsområdet etter det er ryddet for
salgsboder.
Cf35052_010.JPG Oversiktsbilde av utgravningsområdet etter det er ryddet for
salgsboder.
Cf35052_012.JPG Oversiktsbilde av utgravningsområdet etter det er ryddet for
salgsboder.
Cf35052_013.JPG Oversiktsbilde av utgravningsområdet etter det er ryddet for
salgsboder.
Cf35052_016.JPG Arbeidsbilde med maskin og Magnus.
Cf35052_017.JPG Planbilde av dype, mørke plogspor i feltets NØ hjørne.
Cf35052_019.JPG Plan mulig grophus A401 når nylig avdekket.

NØ
VNV
NØ

Tangen, Magnus
Tangen, Magnus
Sæther, Kathryn E.

15.08.2016
15.08.2016
16.08.2016

SØ

Sæther, Kathryn E.

16.08.2016

NV

Sæther, Kathryn E.

16.08.2016

V

Sæther, Kathryn E.

16.08.2016

V
V
NNV

Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.

17.08.2016
17.08.2016
17.08.2016

Cf35052_022.JPG Profil Ø-feltkant med belegningsstein, subus, påfylt sand, gammel
matjord og plogspor.
Cf35052_024.JPG Nylig avdekket hestebissel F1423 i toppen av stolpehull A1413.

Ø

Sæther, Kathryn E.

18.08.2016

V

Sæther, Kathryn E.

18.08.2016

Cf35052_025.JPG Plan stor, moderne rektangulær nedgravning.
Cf35052_027.JPG Profil stor, moderne rektangulær nedgravning.
Cf35052_031.JPG Plan mellom-stor, moderne rektangulær nedgravning.

ØNØ Frivoll, Aleksander
NNV Frivoll, Aleksander
ØNØ Brunstad, Stine Urke

23.08.2016
23.08.2016
23.08.2016

Cf35052_032.JPG Profil mellom-stor, moderne rektangulær nedgravning.
Cf35052_035.JPG Oversiktsbilde av utgravningsområdet etter avdekking.

VSV
NØ

Brunstad, Stine Urke
Sæther, Kathryn E.

23.08.2016
23.08.2016

Cf35052_036.JPG Oversiktsbilde av utgravningsområdet inntil drivhus etter avdekking.
Cf35052_037.JPG Oversiktsbilde av utgravningsområdet etter avdekking.
Cf35052_038.JPG Oversiktsbilde av utgravningsområdet etter avdekking.

N
NV
NV

Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.

23.08.2016
23.08.2016
23.08.2016

Cf35052_040.JPG Oversiktsbilde av utgravningsområdet etter avdekking.
Cf35052_041.JPG Oversiktsbilde av utgravningsområdet etter avdekking.
Cf35052_043.JPG Oversiktsbilde av utgravningsområdet inntil drivhus etter avdekking.

SV
SØ
S

Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.

23.08.2016
23.08.2016
23.08.2016

Cf35052_044.JPG Oversiktsbilde av utgravningsområdet etter avdekking.
Cf35052_045.JPG Oversiktsbilde av utgravningsområdet inntil drivhus etter avdekking.

NØ
N

Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.

24.08.2016
24.08.2016

Cf35052_046.JPG Oversiktsbilde av utgravningsområdet etter avdekking.
Cf35052_048.JPG Plan moderne U-formet grøft.
Cf35052_049.JPG Plan moderne U-formet grøft.

SV
Sæther, Kathryn E.
VSV Frivoll, Aleksander
ØNØ Frivoll, Aleksander

24.08.2016
24.08.2016
24.08.2016

Cf35052_051.JPG Profil i moderne U-formet grøft.
Cf35052_057.JPG Plan stolpehull A3906.
Cf35052_058.JPG Plan stolpehull A3893.

SSØ
NNV
N

Frivoll, Aleksander
Frivoll, Aleksander
Frivoll, Aleksander

24.08.2016
24.08.2016
24.08.2016

Cf35052_059.JPG Plan stolpehull A3893 og A3906.
Cf35052_061.JPG Plan kokegrop A3936 og stolpehull A4607.

N
N

Frivoll, Aleksander
Brunstad, Stine Urke

24.08.2016
24.08.2016

Cf35052_063.JPG Profil stolpehull A3906 og A4617.
Cf35052_064.JPG Profil kokegrop A3936 og stolpehull A4607.
Cf35052_068.JPG Plan stolpehull A3893.

Ø
Frivoll, Aleksander
NNØ Brunstad, Stine Urke
N
Frivoll, Aleksander

24.08.2016
24.08.2016
24.08.2016

Cf35052_070.JPG Plan kokegrop A3964.
Cf35052_072.JPG Profil stolpehull A3893.
Cf35052_073.JPG Profil kokegrop A3964.

S
SV
S

Brunstad, Stine Urke
Frivoll, Aleksander
Brunstad, Stine Urke

24.08.2016
24.08.2016
24.08.2016

Cf35052_074.JPG Plan staurhull A3927.
Cf35052_075.JPG Plan stolpehull A3955.

NNV
NNV

Frivoll, Aleksander
Brunstad, Stine Urke

24.08.2016
24.08.2016

Cf35052_076.JPG Profil staurhull A3927.
Cf35052_078.JPG Profil stolpehull A3955.
Cf35052_079.JPG Plan stolpehull A3919.

NNV
NNV
N

Frivoll, Aleksander
Brunstad, Stine Urke
Frivoll, Aleksander

25.08.2016
25.08.2016
25.08.2016

Cf35052_081.JPG Profil stolpehull A3919.
Cf35052_084.JPG Plan kokegrop A3197 skåret av moderne grøft.
Cf35052_086.JPG Plan kokegrop og nedgravning A3211.

N
NNV
SV

Frivoll, Aleksander
Frivoll, Aleksander
Brunstad, Stine Urke

25.08.2016
25.08.2016
25.08.2016

Cf35052_088.JPG Profil kokegrop og nedgravning A3211.
Cf35052_092.JPG Oversikt Hus I, fase 3, markert med tallerkener.

NØ
VNV

Brunstad, Stine Urke
Sæther, Kathryn E.

25.08.2016
25.08.2016

Cf35052_001.JPG Oversiktsbilde av utgravningsområdet før det er ryddet for salgsboder.

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon
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Filnavn

Motiv
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Cf35052_093.JPG Oversikt Hus I, fase 3, markert med tallerkner.
Cf35052_094.JPG Plan kokegrop A4344.

Sett
Fotograf
mot
VNV Sæther, Kathryn E.
NØ
Brunstad, Stine Urke

25.08.2016
25.08.2016

Cf35052_095.JPG Profil kokegrop A3197.
Cf35052_096.JPG Profil kokegrop A3197.
Cf35052_098.JPG Oversikt Hus II, markert med tallerkner.

SV
SV
SV

Frivoll, Aleksander
Frivoll, Aleksander
Sæther, Kathryn E.

25.08.2016
25.08.2016
26.08.2016

Cf35052_099.JPG Oversikt Hus II, markert med tallerkner.
Cf35052_101.JPG Oversikt Hus II, markert med tallerkner.
Cf35052_103.JPG Profil kokegrop A4344.

SV
NØ
NØ

Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.
Brunstad, Stine Urke

26.08.2016
26.08.2016
26.08.2016

Cf35052_104.JPG Oversikt tidlig versjon av Hus III, markert med tallerkener.
Cf35052_109.JPG Plan kokegrop A4476.

VNV
NV

Sæther, Kathryn E.
Frivoll, Aleksander

26.08.2016
26.08.2016

Cf35052_112.JPG Plan nedgravning/grop A4725 og stolpehull A4716.
Cf35052_113.JPG Plan stolpehull A4716.
Cf35052_115.JPG Profil kokegrop A4476.

NØ
NØ
NV

Brunstad, Stine Urke
Brunstad, Stine Urke
Frivoll, Aleksander

26.08.2016
26.08.2016
26.08.2016

Cf35052_116.JPG Plan kokegrop A4557, A4542 og stolpehull A4528.
Cf35052_119.JPG Profil nedgravning/grop A4725.
Cf35052_120.JPG Profil stolpehull A4716.

ØNØ Frivoll, Aleksander
NØ
Brunstad, Stine Urke
NØ
Brunstad, Stine Urke

26.08.2016
26.08.2016
26.08.2016

Cf35052_121.JPG Profil nedgravning/grop A4725 og stolpehull A4716.
Cf35052_127.JPG Oversikt Hus III, markert med tallerkener.

NØ
VNV

26.08.2016
29.08.2016

Cf35052_129.JPG Oversikt Hus III, markert med tallerkener.
Cf35052_131.JPG Oversikt Hus III, markert med tallerkener.
Cf35052_132.JPG Plan kulturlag A1249, stolpehull A2226 og ildsted A2236.

VNV Sæther, Kathryn E.
ØSØ Sæther, Kathryn E.
NNØ Sæther, Kathryn E.

29.08.2016
29.08.2016
29.08.2016

Cf35052_133.JPG Plan kulturlag A1249, stolpehull A2226 og ildsted A2236.
Cf35052_136.JPG Plan stolpehull A1098.
Cf35052_137.JPG Plan kokegrop A1078 og stolpehull A1098.

SSV
SSØ
SSØ

29.08.2016
29.08.2016
29.08.2016

Cf35052_138.JPG Plan stolpehull A6288 og A6297 avdekket under kokegrop A4557.
Cf35052_139.JPG Profil stolpehull A4528 og kokegrop A4542.

V
Frivoll, Aleksander
ØNØ Frivoll, Aleksander

29.08.2016
29.08.2016

Cf35052_141.JPG Profil stolpehull A6288 og A6297 avdekket under kokegrop A4557.
Cf35052_142.JPG Profil kokegrop A4557.
Cf35052_144.JPG Delvis snittet, -5 cm, kokegrop A1078, med fremkommet kokegrop
A6313.
Cf35052_147.JPG Profil kokegrop A2236 og stolpehull A2226.
Cf35052_148.JPG Plan stolpehull A3342.

V
V
NNV

Frivoll, Aleksander
Frivoll, Aleksander
Brunstad, Stine Urke

29.08.2016
29.08.2016
29.08.2016

Ø
S

Sæther, Kathryn E.
Anita Nauf

29.08.2016
29.08.2016

Cf35052_150.JPG Delvis snittet, -25 cm, kokegrop A1078, med fremkommet kokegrop
A6313.
Cf35052_152.JPG Plan stolpehull A3551, A3581, A3608 og A3619.

NNV

Brunstad, Stine Urke

29.08.2016

NNØ Frivoll, Aleksander

29.08.2016

Cf35052_153.JPG Profil kokegrop A1078 og kokegrop A6313.
Cf35052_156.JPG Plan stolpehull A3255.
Cf35052_157.JPG Plan kokegrop A6386 avdekket under kulturlag A1249, samt stolpehull
A6338, takbærende i Hus III.
Cf35052_159.JPG Profil stolpehull A3631.
Cf35052_161.JPG Profil stolpehull A3255.

NNV
SV
Ø

Brunstad, Stine Urke
Anita Nauf
Sæther, Kathryn E.

29.08.2016
29.08.2016
29.08.2016

VNV
VNV

Anita Nauf
Anita Nauf

29.08.2016
29.08.2016

Cf35052_162.JPG Profil stolpehull A3342.
Cf35052_163.JPG Profil stolpehull A3342.
Cf35052_164.JPG Profil stolpehull A3590 og A6353.

ØNØ Anita Nauf
ØNØ Anita Nauf
N
Frivoll, Aleksander

30.08.2016
30.08.2016
30.08.2016

Cf35052_167.JPG Plan kulturlag A1669.
Cf35052_168.JPG Plan stolpehull A4324.
Cf35052_170.JPG Profil stolpehull A3608.

ØNØ Brunstad, Stine Urke
Ø
Anita Nauf
NNØ Frivoll, Aleksander

30.08.2016
30.08.2016
30.08.2016

Cf35052_171.JPG Profil stolpehull A6338, takbærende Hus III, avdekket under kulturlag
A1249.
Cf35052_173.JPG Profil kokegrop A6386 og A6408 avdekket under kultulag A1249.

V

Sæther, Kathryn E.

30.08.2016

N

Sæther, Kathryn E.

30.08.2016

Cf35052_174.JPG Plan nedgravning/grop A1647.
Cf35052_175.JPG Profil stolpehull A4329.

NNØ Brunstad, Stine Urke
NNV Anita Nauf

30.08.2016
30.08.2016

Cf35052_176.JPG Plan stolpehull A3239.
Cf35052_177.JPG Profil stolpehull A3551.
Cf35052_178.JPG Plan stolpehull A4963.

SSV
N
NNV

30.08.2016
30.08.2016
30.08.2016

Kulturhistorisk museum
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Brunstad, Stine Urke
Sæther, Kathryn E.

Sæther, Kathryn E.
Brunstad, Stine Urke
Brunstad, Stine Urke

Anita Nauf
Frivoll, Aleksander
Frivoll, Aleksander
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Cf35052_180.JPG Delvis snittet, -15 cm, nedgravning/grop A1647, avdekket plan
stolpehull A6426, profil stolpehull A6438.
Cf35052_181.JPG Delvis snittet, -15 cm, nedgravning/grop A1647, avdekket plan
stolpehull A6426, profil stolpehull A6438.
Cf35052_182.JPG Plan kulturlag A4963 og stolpehull A4952.
Cf35052_184.JPG Profil stolpehull A3239.

Saksnr. 15/13808
Sett
Fotograf
mot
NNV Brunstad, Stine Urke

30.08.2016

NNØ Brunstad, Stine Urke

30.08.2016

NØ
Ø

30.08.2016
30.08.2016

Frivoll, Aleksander
Anita Nauf

Dato

Cf35052_185.JPG Plan dobbbel kokegrop A3514 og A3528.
Cf35052_186.JPG Plan kokegrop A3528.
Cf35052_187.JPG Plan kokegrop A3514.

ØNØ Anita Nauf
ØNØ Anita Nauf
SV
Anita Nauf

30.08.2016
30.08.2016
30.08.2016

Cf35052_188.JPG Profil stolpehull A6426 avdekket i nedgravning/grop A1647.
Cf35052_189.JPG Profil stolpehull A6426 avdekket i nedgravning/grop A1647.

NNØ Brunstad, Stine Urke
NNØ Brunstad, Stine Urke

30.08.2016
30.08.2016

Cf35052_190.JPG Profil stolpehull A6438 avdekket i profilet til nedgravning/grop A1647.
Cf35052_193.JPG Profil stolpehull A4952.
Cf35052_195.JPG Plan kulturlag A5370, stolpehull A5339, A3506, A5327 og A5295.

NV
Brunstad, Stine Urke
S
Frivoll, Aleksander
NNØ Sæther, Kathryn E.

30.08.2016
30.08.2016
30.08.2016

Cf35052_197.JPG Plan kulturlag A5370, stolpehull A5339, A3506, A5327 og A5295.
Cf35052_201.JPG Profil nedgravning/grop A1647 og stolpehull A6438.
Cf35052_202.JPG Profil kulturlag A4963.

SSV
NNV
S

Sæther, Kathryn E.
Brunstad, Stine Urke
Anita Nauf

30.08.2016
30.08.2016
30.08.2016

Cf35052_203.JPG Delvis snittet, -5 cm, kulturlag A5370, avdekket delvis i plan stolpehull
A7224, A6450, samt nedgravning/grop A7079.
Cf35052_205.JPG Plan nedgravning/grop A5531.

N

Sæther, Kathryn E.

30.08.2016

SØ

Frivoll, Aleksander

30.08.2016

Cf35052_206.JPG Delvis snittet, -12 cm, dobbel kokegrop A3528 og A3514.
Cf35052_208.JPG Delvis snittet, -12 cm, kokegrop A3528, (uventet form).
Cf35052_210.JPG Profil stolpehull A6450 avdekket under kulturlag A5370.

NNØ Anita Nauf
NNØ Anita Nauf
Ø
Sæther, Kathryn E.

30.08.2016
30.08.2016
30.08.2016

Cf35052_211.JPG Plan stolpehull A6475 avdekket under kulturlag A1669.
Cf35052_212.JPG Profil kulturlag A1669, samt plan stolpehull A6475 avdekket under.

NNV
NNV

Brunstad, Stine Urke
Brunstad, Stine Urke

30.08.2016
30.08.2016

Cf35052_214.JPG Profil kulturlag A1647.
Cf35052_215.JPG Profil nedgravning/grop A5531.
Cf35052_216.JPG Profil stolpehull A6450 avdekket under kulturlag A5370.

VSV
NØ
Ø

Brunstad, Stine Urke
Frivoll, Aleksander
Sæther, Kathryn E.

31.08.2016
31.08.2016
31.08.2016

Cf35052_217.JPG Profil kulturlag A5370.
Cf35052_220.JPG Plan nedgravning/grop A1887 og stolpehull A1948.
Cf35052_221.JPG Plan delvis snittet dobbel kokegrop A3528 og A3514.

N
SV
NØ

Sæther, Kathryn E.
Brunstad, Stine Urke
Anita Nauf

31.08.2016
31.08.2016
31.08.2016

Cf35052_222.JPG Plan delvis snittet A3528.
Cf35052_223.JPG Plan delvis snittet kokegrop A3514.

N
SSV

Anita Nauf
Anita Nauf

31.08.2016
31.08.2016

Cf35052_224.JPG Plan nedgravning/grop A5552.
Cf35052_226.JPG Profil nedgravning/grop A5552.
Cf35052_227.JPG Profil nedgravning/grop A5552.

NNV
V
V

Frivoll, Aleksander
Frivoll, Aleksander
Frivoll, Aleksander

31.08.2016
31.08.2016
31.08.2016

Cf35052_228.JPG Profil nedgravning/grop A1887.
Cf35052_230.JPG Plan ildsted A5228.
Cf35052_232.JPG Plan kulturlag A5571.

SV
S
Ø

Brunstad, Stine Urke
Sæther, Kathryn E.
Frivoll, Aleksander

31.08.2016
31.08.2016
31.08.2016

Cf35052_234.JPG Profil nedgravning/grop A5759.
Cf35052_236.JPG Profil ildsted A5228.

V
V

Brunstad, Stine Urke
Frivoll, Aleksander

31.08.2016
31.08.2016

Cf35052_237.JPG Profil kulturlag A5571.
Cf35052_238.JPG Profil dobbel kokegrop A3528 og A3514.
Cf35052_239.JPG Profil kokegrop A3514.

Ø
ØSØ
Ø

Frivoll, Aleksander
Anita Nauf
Anita Nauf

31.08.2016
01.09.2016
01.09.2016

Cf35052_241.JPG Profil kokegrop A3528.
Cf35052_242.JPG Plan nedgravning/grop A2603.
Cf35052_245.JPG Profil nedgravning/grop A5759.

ØSØ Anita Nauf
ØNØ Frivoll, Aleksander
VSV Brunstad, Stine Urke

01.09.2016
01.09.2016
01.09.2016

Cf35052_246.JPG Plan stolpehull A2317 og A6580, takbærende Hus III, samt
nedgravning/grop A2603.
Cf35052_247.JPG Plan stolpehull A2317 og A6580, takbærende Hus III.

N

Frivoll, Aleksander

01.09.2016

NV

Frivoll, Aleksander

01.09.2016

Cf35052_249.JPG Plan ildsted A3723.
Cf35052_250.JPG Plan nedgravning/grop A1149.

Ø
VSV

Anita Nauf
Brunstad, Stine Urke

01.09.2016
01.09.2016

Cf35052_253.JPG In situ keramikkskår F6627 i nedgravning/grop A1149.
Cf35052_254.JPG Profil ildsted A3723.
Cf35052_257.JPG Profil nedgravning/grop A2603.

SSØ Brunstad, Stine Urke
VNV Anita Nauf
ØNØ Frivoll, Aleksander

01.09.2016
01.09.2016
01.09.2016

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

160

Tobienborg gnr. 44, Kristiansand kommune
Filnavn

Motiv

Saksnr. 15/13808

Cf35052_258.JPG Oversikt Hus IV, markert med tallerkner.
Cf35052_260.JPG Oversikt Hus IV, markert med tallerkner.

Sett
Fotograf
mot
V
Sæther, Kathryn E.
V
Sæther, Kathryn E.

01.09.2016
01.09.2016

Cf35052_262.JPG Oversikt Hus IV, markert med tallerkner.
Cf35052_263.JPG Plan nedgravning/grop A685.
Cf35052_264.JPG In situ keramikkskår F6627 i nedgravning/grop A1149.

Ø
SSV
S

Sæther, Kathryn E.
Anita Nauf
Brunstad, Stine Urke

01.09.2016
01.09.2016
01.09.2016

Cf35052_265.JPG Plan nedgravning/grop A4872 og stolpehull A4853 i gjerde/geil.
Cf35052_266.JPG In situ nagle av jern F6677 i nedgravning/grop A1149.
Cf35052_268.JPG Profil nedgravning/grop A685.

NØ
N
VSV

Frivoll, Aleksander
Brunstad, Stine Urke
Anita Nauf

01.09.2016
01.09.2016
01.09.2016

Cf35052_269.JPG Plan stolpehull A983.
Cf35052_270.JPG Profil nedgravning/grop A4872.

VSV
SSV

Anita Nauf
Frivoll, Aleksander

01.09.2016
02.09.2016

Cf35052_271.JPG Profil nedgravning/grop A1149 og stolpehull A6680.
Cf35052_273.JPG Profil stolpehull A6680.
Cf35052_275.JPG Plan stolpehull avdekket under moderne grøft.

VSV Brunstad, Stine Urke
VSV Brunstad, Stine Urke
ØNØ Sæther, Kathryn E.

02.09.2016
02.09.2016
02.09.2016

Cf35052_276.JPG Plan stolpehull A1413.
Cf35052_277.JPG Profil stolpehull A983.
Cf35052_278.JPG Plan stolpehull A498, takbærende Hus I, fase 3.

SSØ
N
VNV

Frivoll, Aleksander
Anita Nauf
Brunstad, Stine Urke

02.09.2016
02.09.2016
02.09.2016

Cf35052_279.JPG Plan stolpehull A506.
Cf35052_280.JPG Plan stolpehull A498, takbærende Hus I, fase 3, og stolpehull A506.

VNV
VNV

Brunstad, Stine Urke
Brunstad, Stine Urke

02.09.2016
02.09.2016

Cf35052_281.JPG Profil stolpehull A1413.
Cf35052_282.JPG Plan stolpehull A391 og A6762, takbærende Hus I, fase 3.
Cf35052_283.JPG Profil stolpehull A498, takbærende Hus I, fase 3.

Ø
VNV
VNV

Frivoll, Aleksander
Anita Nauf
Brunstad, Stine Urke

02.09.2016
02.09.2016
02.09.2016

Cf35052_284.JPG Profil stolpehull A506.
Cf35052_285.JPG Profil stolpehull A498, takbærende Hus I, fase 3, og stolpehull A506.
Cf35052_286.JPG Plan stolpehull A325, takbærende Hus I, fase 3.

VNV
VNV
NØ

Brunstad, Stine Urke
Brunstad, Stine Urke
Brunstad, Stine Urke

02.09.2016
02.09.2016
02.09.2016

Cf35052_287.JPG Plan stolpehull A316, takbærende Hus I, fase 1 og 2.
Cf35052_288.JPG Plan stolpehull A325, takbærende Hus I, fase 3 og stolpehull A316,
takbærende Hus I, fase 1 og 2.
Cf35052_289.JPG Plan stolpehull A943, takbærende Hus I, fase 2 og 3.
Cf35052_290.JPG Profil stolpehull A391 og A6762, takbærende Hus I, fase 3.
Cf35052_293.JPG Plan stolpehull A234, takbærende Hus I, fase 1, 2 og 3.

NØ
NØ

Brunstad, Stine Urke
Brunstad, Stine Urke

02.09.2016
02.09.2016

NNØ Brunstad, Stine Urke
ØSØ Anita Nauf
V
Anita Nauf

02.09.2016
02.09.2016
02.09.2016

Cf35052_294.JPG Profil stolpehull A943, takbærende Hus I, fase 2 og 3.
Cf35052_297.JPG Profil stolpehull A325, takbærende Hus I, fase 3 og stolpehull A316,
takbærende Hus I, fase 1 og 2.
Cf35052_298.JPG Profil stolpehull A234, takbærende Hus I, fase 1, 2 og 3.
Cf35052_301.JPG Plan stolpehull A355, takbærende Hus I, fase 2 og 3 og stolpehull A349.

VNV
NØ

02.09.2016
02.09.2016

SSV Anita Nauf
NNØ Frivoll, Aleksander

02.09.2016
02.09.2016

Cf35052_302.JPG Plan stolpehull A277, takbærende Hus I, fase 1, 2 og 3.
Cf35052_303.JPG Plan stolpehull A828 og A819, takbærende Hus II.
Cf35052_306.JPG Plan kullrand synlig etter delvis snitting, -5 cm, stolpehull A277,
takbærende Hus I, fase 1, 2 og 3.
Cf35052_307.JPG Profil stolpehull A277, takbærende Hus I, fase 1, 2 og 3.
Cf35052_308.JPG Plan stolpehull A355, takbærende Hus I, fase 2 og 3.

ØSØ
VSV
ØSØ

Brunstad, Stine Urke
Anita Nauf
Brunstad, Stine Urke

02.09.2016
02.09.2016
02.09.2016

ØSØ
SØ

Brunstad, Stine Urke
Frivoll, Aleksander

02.09.2016
02.09.2016

Cf35052_311.JPG Profil stolpehull A828 og A819, takbærende Hus II.
Cf35052_315.JPG Plan stolpehull A588, takbærende Hus I, fase 1, stolpehull A601,
takbærende Hus I, fase 2, og stolpehull A611.
Cf35052_316.JPG Plan stolpehull A588, takbærende Hus I, fase 1.
Cf35052_317.JPG Plan stolpehull A534, takbærende Hus I, fase 1 og stolpehull A524.
Cf35052_318.JPG Plan stolpehull A524.

VSV
V

Anita Nauf
Frivoll, Aleksander

02.09.2016
02.09.2016

NNV
NØ
NØ

Frivoll, Aleksander
Brunstad, Stine Urke
Brunstad, Stine Urke

02.09.2016
02.09.2016
02.09.2016

Cf35052_319.JPG Plan stolpehull A534, takbærende Hus I, fase 1.
Cf35052_320.JPG Plan stolpehull A460, takbærende Hus I, fase 1.
Cf35052_321.JPG Profil stolpehull A534, takbærende Hus I, fase 1.

NØ
NNV
NØ

Brunstad, Stine Urke
Anita Nauf
Brunstad, Stine Urke

02.09.2016
02.09.2016
05.09.2016

Cf35052_322.JPG Profil stolpehull A524.
Cf35052_323.JPG Profil stolpehull A534, takbærende Hus I, fase 1, og stolpehull A524.

NØ
NØ

Brunstad, Stine Urke
Brunstad, Stine Urke

05.09.2016
05.09.2016

Cf35052_324.JPG Profil stolpehull A460, takbærende Hus I, fase 1.
Cf35052_325.JPG Profil stolpehull A588, takbærende Hus I, fase 1.
Cf35052_326.JPG Plan stolpehull A6772, takbærende Hus I, fase 1, avdekket under
moderne grøft.

NNV Anita Nauf
N
Frivoll, Aleksander
ØNØ Anita Nauf
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05.09.2016
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Sett
Fotograf
mot
ØSØ Frivoll, Aleksander
Ø
Brunstad, Stine Urke

05.09.2016
05.09.2016

Cf35052_329.JPG Plan stolpehull A6839, takbærende Hus I, fase 1 og 2, avdekket under
nedgravning A401.
Cf35052_331.JPG Plan stolpehull A6839, takbærende Hus I, fase 1 og 2, avdekket under
nedgravning A401.
Cf35052_332.JPG Profil stolpehull A951, takbærende Hus I, fase 1.
Cf35052_333.JPG Profil stolpehull A6772, takbærende Hus I, fase 1, avdekket under
moderne grøft.
Cf35052_334.JPG Profil stolpehull A601, takbærende Hus I, fase 2.
Cf35052_335.JPG Plan stolpehull A1489, takbærende Hus II.
Cf35052_336.JPG Profil stolpehull A6839, takbærende Hus I, fase 1 og 2, avdekket under
nedgravning A401.
Cf35052_338.JPG Plan stolpehull A906, takbærende Hus II.
Cf35052_339.JPG Plan stolpehull A1555, takbærende Hus II, delvis skåret vekk av
moderne grøft.
Cf35052_340.JPG Profil stolpehull A1555, takbærende Hus II, delvis skåret vekk av
moderne grøft.
Cf35052_342.JPG Profil stolpehull A906, takbærende Hus II.

Ø

Sæther, Kathryn E.

05.09.2016

V

Sæther, Kathryn E.

05.09.2016

Ø
Ø

Brunstad, Stine Urke
Anita Nauf

05.09.2016
05.09.2016

V
SSØ
N

Frivoll, Aleksander
Anita Nauf
Sæther, Kathryn E.

05.09.2016
05.09.2016
05.09.2016

NNØ Brunstad, Stine Urke

05.09.2016

Cf35052_343.JPG Profil stolpehull A1489, takbærende Hus II.
Cf35052_344.JPG Plan stolpehull A1694, takbærende Hus II.
Cf35052_345.JPG Plan stolpehull A1766, takbærende Hus II.

NØ
VSV
S

Anita Nauf
Anita Nauf
Frivoll, Aleksander

05.09.2016
05.09.2016
05.09.2016

Cf35052_346.JPG Plan stolpehull A1614, takbærende Hus II.
Cf35052_347.JPG Profil stolpehull A1614, takbærende Hus II.

VSV
VSV

Brunstad, Stine Urke
Brunstad, Stine Urke

05.09.2016
05.09.2016

Cf35052_348.JPG Profil stolpehull A1694, takbærende Hus II.
Cf35052_349.JPG Profil stolpehull A1766, takbærende Hus II.
Cf35052_350.JPG Plan stolpehull A5645 og A5658, takbærende Hus II.

Ø
S
Ø

Anita Nauf
Frivoll, Aleksander
Brunstad, Stine Urke

05.09.2016
05.09.2016
05.09.2016

Cf35052_355.JPG Plan stolpehull A5973, takbærende Hus II.
Cf35052_356.JPG Plan stolpehull A514, takbærende Hus I, fase 2.
Cf35052_357.JPG Plan grøft A619, veggrøft Hus I, fase 1 og 2.

NNV
NV
NV

Anita Nauf
Frivoll, Aleksander
Sæther, Kathryn E.

06.09.2016
06.09.2016
06.09.2016

Cf35052_358.JPG Profil grøft A619, veggrøft Hus I, fase 1 og 2.
Cf35052_359.JPG Plan stolpehull A887.

NV
NV

Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.

06.09.2016
06.09.2016

Cf35052_360.JPG Profil stolpehull A514, takbærende Hus I, fase 2.
Cf35052_361.JPG Profil stolpehull A887.
Cf35052_362.JPG Profil stolpehull A5645 og A5658, takbærende Hus II.

VNV
NV
Ø

Frivoll, Aleksander
Sæther, Kathryn E.
Brunstad, Stine Urke

06.09.2016
06.09.2016
06.09.2016

Cf35052_366.JPG Profil stolpehull A5473, takbærende Hus II.
Cf35052_367.JPG Plan stolpehull A5473, takbærende Hus II.
Cf35052_368.JPG Plan stolpehull A934.

VNV
VNV
VNV

Anita Nauf
Anita Nauf
Sæther, Kathryn E.

06.09.2016
06.09.2016
06.09.2016

Cf35052_369.JPG Plan stolpehull A450, takbærende Hus I, fase 2.
Cf35052_370.JPG Delvis snittet stolpehull A934 med mye varmepåvirket skoningsstein.

V
Frivoll, Aleksander
NNØ Sæther, Kathryn E.

06.09.2016
06.09.2016

Cf35052_371.JPG Profil stolpehull A1489 og A6894, takbærende Hus II.
Cf35052_372.JPG Profil stolpehull A934 med mye varmepåvirket skoningsstein.
Cf35052_373.JPG Profil stolpehull A450, takbærende Hus I, fase 2.

ØNØ Anita Nauf
NNØ Sæther, Kathryn E.
S
Frivoll, Aleksander

06.09.2016
06.09.2016
06.09.2016

Cf35052_374.JPG Plan stolpehull A256.
Cf35052_375.JPG Plan stolpehull A267.
Cf35052_376.JPG Plan stolpehull A256 og A267.

ØNØ Anita Nauf
Ø
Anita Nauf
ØNØ Anita Nauf

06.09.2016
06.09.2016
06.09.2016

Cf35052_377.JPG Plan avskrevet A220.
Cf35052_379.JPG Plan ansamling stolpehull avdekket under moderne grøft. A6201 og
A6908, takbærende Hus III. A6171 og A6950, takbærende Hus II.
A5090.
Cf35052_380.JPG Plan stolpehull A378, takbærende Hus I, fase 1, og A366, takbærende
Hus I, fase 2.
Cf35052_382.JPG Profil avskrevet A220.
Cf35052_383.JPG Profil stolpehull A256 og A267.
Cf35052_384.JPG Profil stolpehull A267.

NNV
SØ

Brunstad, Stine Urke
Sæther, Kathryn E.

06.09.2016
06.09.2016

ØSØ

Frivoll, Aleksander

06.09.2016

NNV
VSV
VSV

Brunstad, Stine Urke
Anita Nauf
Anita Nauf

06.09.2016
06.09.2016
06.09.2016

Cf35052_385.JPG Profil stolpehull A256.
Cf35052_386.JPG Plan stolpehull A3769, takbærende Hus III.

VSV
ØSØ

Anita Nauf
Brunstad, Stine Urke

06.09.2016
06.09.2016

Cf35052_327.JPG Profil stolpehull A611.
Cf35052_328.JPG Plan stolpehull A951, takbærende Hus I, fase 1.
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Cf35052_387.JPG Profil stolpehull A6201, takbærende Hus III, avdekket under moderne
grøft.
Cf35052_389.JPG Profil stolpehull A3769, takbærende Hus III.

Saksnr. 15/13808
Sett
Fotograf
mot
SV
Sæther, Kathryn E.

Dato
06.09.2016

ØSØ

Brunstad, Stine Urke

06.09.2016

Cf35052_390.JPG Profil stolpehull A6908, takbærende Hus III, avdekket under moderne
grøft.
Cf35052_391.JPG Plan stolpehull A2768, takbærende Hus III, snitt 1.

ØSØ

Sæther, Kathryn E.

06.09.2016

VNV

Anita Nauf

06.09.2016

Cf35052_392.JPG Profil stolpehull A366, takbærende Hus I, fase 2.
Cf35052_393.JPG Profil stolpehull A378, takbærende Hus I, fase 1.
Cf35052_394.JPG Plan stolpehull A3130, takbærende Hus III.

NV
NV
V

Frivoll, Aleksander
Frivoll, Aleksander
Brunstad, Stine Urke

06.09.2016
06.09.2016
06.09.2016

Cf35052_395.JPG Profil stolpehull A6950 takbærende Hus II, og stolpehull A5090,
avdekket under moderne grøft.
Cf35052_396.JPG Profil stolpehull A2768, takbærende Hus III.

ØSØ

Sæther, Kathryn E.

06.09.2016

ØNØ Anita Nauf

06.09.2016

Cf35052_397.JPG Profil stolpehull A3130, takbærende Hus III.
Cf35052_398.JPG Profil stolpehull A6171, takbærende Hus II.
Cf35052_400.JPG Plan samling stolpehull avdekket under moderne grøft. A6716,
takbærende Hus/bygg V. A3783, takbærende Hus III. A6727 og A6704.
Cf35052_401.JPG Profil stolpehull A2768, takbærende Hus III, snitt 2.
Cf35052_403.JPG Plan stolpehull A3006, takbærende Hus III.

V
NV
N

Brunstad, Stine Urke
Sæther, Kathryn E.
Frivoll, Aleksander

06.09.2016
06.09.2016
06.09.2016

V
SØ

Anita Nauf
Brunstad, Stine Urke

06.09.2016
06.09.2016

Cf35052_404.JPG Oversikt Hus I, fase 1 markert med tallerkener.
Cf35052_405.JPG Oversikt Hus I, fase 1 markert med tallerkener.

NV
NV

Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.

06.09.2016
06.09.2016

Cf35052_407.JPG Profil delvis snittet stolpehull A3006 med store skoningsstein,
takbærende Hus III.
Cf35052_408.JPG Profil stolpehull A6727, avdekket under moderne grøft.
Cf35052_409.JPG Plan stolpehull A2650 og A2664, takbærende Hus III.

SSV

Brunstad, Stine Urke

07.09.2016

N
NNV

Frivoll, Aleksander
Anita Nauf

07.09.2016
07.09.2016

Cf35052_410.JPG Plan stolpehull A2664, takbærende Hus III.
Cf35052_411.JPG Plan stolpehull A2650, takbærende Hus III.

NNV
NNV

Anita Nauf
Anita Nauf

07.09.2016
07.09.2016

Cf35052_413.JPG Profil stolpehull A3006, takbærende Hus III.
Cf35052_415.JPG Profil stolpehull A6704, avdekket delvis under moderne grøft.
Cf35052_416.JPG Profilene i snitt C7029, gravd i mulig grophus A401.

SSV
SØ
NØ

Brunstad, Stine Urke
Frivoll, Aleksander
Sæther, Kathryn E.

07.09.2016
07.09.2016
07.09.2016

Cf35052_417.JPG Ø-profil i snitt C7029, gravd i mulig grophus A401.
Cf35052_418.JPG N-profil i snitt C7029, gravd i mulig grophus A401.
Cf35052_419.JPG Plan stolpehull A6964, takbærende Hus III, inntil stolpehull A3006.

Ø
Sæther, Kathryn E.
NNØ Sæther, Kathryn E.
ØSØ Brunstad, Stine Urke

07.09.2016
07.09.2016
07.09.2016

Cf35052_421.JPG Profil stolpehull A6964, takbærende Hus III, inntil stolpehull A3006.
Cf35052_422.JPG Profil stolpehull A2650, takbærende Hus III.

SSØ Brunstad, Stine Urke
NNØ Anita Nauf

07.09.2016
07.09.2016

Cf35052_423.JPG Profil stolpehull A3783, takbærende Hus III, avdekket delvis under
moderne grøft.
Cf35052_424.JPG Plan stolpehull A2817, takbærende Hus III.
Cf35052_425.JPG Plan stolpehull A6976, takbærende Hus III, inntil stolpehull A3006.

SØ

Frivoll, Aleksander

07.09.2016

SSV
NNV

Sæther, Kathryn E.
Brunstad, Stine Urke

07.09.2016
07.09.2016

Cf35052_426.JPG Profil stolpehull A6976, takbærende Hus III, inntil stolpehull A3006.
Cf35052_427.JPG Profil stolpehull A2817, takbærende Hus III.

NNØ Brunstad, Stine Urke
S
Sæther, Kathryn E.

07.09.2016
07.09.2016

Cf35052_428.JPG Plan stolpehull A2317, takbærende Hus III.
Cf35052_429.JPG Plan stolpehull A6580, takbærende Hus III.
Cf35052_430.JPG Plan stolpehull A2317 og A6580, takbærende Hus III.

NNV
NNV
NNV

Brunstad, Stine Urke
Brunstad, Stine Urke
Brunstad, Stine Urke

07.09.2016
07.09.2016
07.09.2016

Cf35052_431.JPG Profil stolpehull A2317 og A6580, takbærende Hus III.
Cf35052_434.JPG Profil stolpehull A2664, takbærende Hus III.
Cf35052_435.JPG Plan stolpehull A2116, takbærende Hus III.

NNV
V
NV

Brunstad, Stine Urke
Anita Nauf
Anita Nauf

07.09.2016
07.09.2016
07.09.2016

Cf35052_437.JPG Plan dobbel-stolpehull A2170 og A7068, takbærende Hus III.
Cf35052_438.JPG Plan stolpehull A5460, takbærende Hus III.

VSV
NV

Anita Nauf
Brunstad, Stine Urke

07.09.2016
07.09.2016

Cf35052_439.JPG Profil stolpehull A2817, takbærende Hus III.
Cf35052_441.JPG Profil stolpehull A5460, takbærende Hus III.
Cf35052_442.JPG Profil stolpehull A2116, takbærende Hus III.

NØ
NV
SSØ

Sæther, Kathryn E.
Brunstad, Stine Urke
Anita Nauf

07.09.2016
07.09.2016
08.09.2016

Cf35052_443.JPG Profil dobbel-stolpehull A2170 og A7068, takbærende Hus III.
Cf35052_444.JPG Profil stolpehull A2817, takbærende Hus III.
Cf35052_445.JPG Plan samling strukturer delvis avdekket under kulturlag A5370;
nedgravning/grop A7079, stolpehull A5327, A6540, A7224 og A7280,
takbærende Hus III, samt stolpehull A5315, A5306 og A5295.
Cf35052_446.JPG Plan samling strukturer avdekket under kulturlag A5370;

VSV
NØ
N

Frivoll, Aleksander
Sæther, Kathryn E.
Brunstad, Stine Urke

08.09.2016
08.09.2016
08.09.2016

N

Brunstad, Stine Urke

08.09.2016
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nedgravning/grop A7079, stolpehull A5327, A6540, A7224 og A7280,
takbærende Hus III.
Cf35052_447.JPG Plan stolpehull A5327, takbærende Hus III, inntil nedgravning/grop
A7079.
Cf35052_448.JPG Plan stolpehull A6540, A7224 og A7280, takbærende Hus III, i
nedgravning/grop A7079, avdekket under kulturlag A5370.
Cf35052_449.JPG Plan stolpehull A5315.

Saksnr. 15/13808
Sett
mot

Fotograf

Dato

NNV

Brunstad, Stine Urke

08.09.2016

V

Brunstad, Stine Urke

08.09.2016

Ø

Brunstad, Stine Urke

08.09.2016

Cf35052_450.JPG Plan stolpehull A5306.
Cf35052_451.JPG Plan stolpehull A5295.

ØSØ
ØSØ

Brunstad, Stine Urke
Brunstad, Stine Urke

08.09.2016
08.09.2016

Cf35052_454.JPG Plan trippel-stolpehull A1815, A1841 og A1854 takbærende Hus III,
samt stolpehull A1825.
Cf35052_455.JPG Plan trippel-stolpehull A1815, A1841 og A1854 takbærende Hus III.
Cf35052_457.JPG Plan stolpehull A1825.

NV

Anita Nauf

08.09.2016

NØ
NV

Anita Nauf
Anita Nauf

08.09.2016
08.09.2016

Cf35052_460.JPG Plan stolpehull A5786, takbærende Hus III.
Cf35052_461.JPG Plan dobbel-kokegrop A2254 og A7192, knyttet til Hus III.

NNØ Frivoll, Aleksander
NØ
Sæther, Kathryn E.

08.09.2016
08.09.2016

Cf35052_463.JPG Profil stolpehull A5786, takbærende Hus III.
Cf35052_465.JPG Profil dobbel-kokegrop A2254 og A7192, knyttet til Hus III.
Cf35052_467.JPG Plan stolpehull A5734 og A5724, takbærende Hus III.

ØNØ Frivoll, Aleksander
NØ
Sæther, Kathryn E.
SØ
Frivoll, Aleksander

08.09.2016
08.09.2016
08.09.2016

Cf35052_468.JPG Profil stolpehull A7224, takbærende Hus III, i nedgravning/grop A7079,
avdekket under kulturlag A5370.
Cf35052_469.JPG Profil stolpehull A6540, takbærende Hus III, i nedgravning/grop A7079,
avdekket under kulturlag A5370.
Cf35052_470.JPG Profil stolpehull A2279.
Cf35052_471.JPG Profil stolpehull A1825.

N

Brunstad, Stine Urke

08.09.2016

V

Brunstad, Stine Urke

08.09.2016

NV
SV

Sæther, Kathryn E.
Anita Nauf

08.09.2016
08.09.2016

Cf35052_472.JPG Profil stolpehull A5734 og A5724, takbærende Hus III.
Cf35052_475.JPG Plan snittet flerfaset kokegrop A6408 og A6386, samt nedgravning/grop
A7246.
Cf35052_476.JPG Plan snittet nedgravning/grop A7246.
Cf35052_477.JPG Profil flerfaset kokegrop A6408 og A6386.
Cf35052_478.JPG Profil nedgravning/grop A7246.

NV
Ø

Anita Nauf
Sæther, Kathryn E.

08.09.2016
08.09.2016

S
N
SØ

Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.

08.09.2016
08.09.2016
08.09.2016

Cf35052_480.JPG Plan dobbel-stolpehull A7290 og A1776, takbærende Hus III.
Cf35052_481.JPG Profil trippel-stolpehull A1815, A1841 og A1854, takbærende Hus III.
Cf35052_482.JPG Profil stolpehull A1854, takbærende Hus III.

V
SV
SV

Frivoll, Aleksander
Anita Nauf
Anita Nauf

08.09.2016
08.09.2016
08.09.2016

Cf35052_483.JPG Profil stolpehull A1841, takbærende Hus III.
Cf35052_484.JPG Profil stolpehull A1815, takbærende Hus III.

SV
SV

Anita Nauf
Anita Nauf

08.09.2016
08.09.2016

Cf35052_485.JPG Profil nedgravning/grop A7079, samt stolpehull A5327, takbærende Hus
III, avdekket under kulturlag A5370.
Cf35052_486.JPG Profil nedgravning/grop A7079, avdekket under kulturlag A5370.
Cf35052_487.JPG Profil stolpehull A5327, takbærende Hus III, i nedgravning/grop A7079,
samt avdekket under kulturlag A5370.
Cf35052_488.JPG Plan kokegroprest A3033, mulig knyttet til Hus III, samt stolpehull
A7310.
Cf35052_489.JPG Profil kokegroprest A3033, mulig knyttet til Hus III.
Cf35052_491.JPG Profil dobbel-stolpehull A7290 og A1776, takbærende Hus III.
Cf35052_492.JPG Profil stolpehull A7310.

NV

Brunstad, Stine Urke

08.09.2016

NV
NV

Brunstad, Stine Urke
Brunstad, Stine Urke

08.09.2016
08.09.2016

VNV

Sæther, Kathryn E.

08.09.2016

VNV
V
ØSØ

Sæther, Kathryn E.
Frivoll, Aleksander
Sæther, Kathryn E.

08.09.2016
08.09.2016
08.09.2016

Cf35052_493.JPG Plan dobbel-stolpehull A5978 og A7359, takbærende Hus IV.
Cf35052_494.JPG Plan stolpehull A5859, takbærende Hus IV.
Cf35052_495.JPG Plan, ubrent leire i delvis snittet stolpehull A5978, takbærende Hus IV, 9 cm.
Cf35052_497.JPG Plan dobbbel-stolpehull A5701 og A5687, takbærende Hus IV.
Cf35052_500.JPG Profil stolpehull A5978, takbærende Hus IV.

NNV
ØSØ
Ø

Anita Nauf
Frivoll, Aleksander
Anita Nauf

08.09.2016
09.09.2016
09.09.2016

SSØ
ØSØ

Brunstad, Stine Urke
Anita Nauf

09.09.2016
09.09.2016

Cf35052_501.JPG Profil dobbel-stolpehull A5978 og A7359, takbærende Hus IV.
Cf35052_502.JPG Profil dobbbel-stolpehull A5701 og A5687, takbærende Hus IV.
Cf35052_503.JPG Profil stolpehull A5859, takbærende Hus IV.

ØSØ
SØ
Ø

Anita Nauf
Brunstad, Stine Urke
Frivoll, Aleksander

09.09.2016
09.09.2016
09.09.2016

Cf35052_504.JPG Plan stolpehull A1607 og A1595, takbærende Hus IV.
Cf35052_505.JPG Plan stolpehull A1595, takbærende Hus IV.

NNV
NNV

Brunstad, Stine Urke
Brunstad, Stine Urke

09.09.2016
09.09.2016

Cf35052_506.JPG Plan stolpehull A5920, takbærende Hus IV, delvis fjernet av sanduttak.
Cf35052_507.JPG Profil stolpehull A1595, takbærende Hus IV.

ØNØ Frivoll, Aleksander
NNV Brunstad, Stine Urke

09.09.2016
09.09.2016
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Sett
Fotograf
mot
V
Brunstad, Stine Urke
NV
Anita Nauf

09.09.2016
09.09.2016

SSØ Frivoll, Aleksander
S
Brunstad, Stine Urke
ØNØ Frivoll, Aleksander

09.09.2016
09.09.2016
09.09.2016

Cf35052_513.JPG Profil stolpehull A6240, takbærende Hus IV, delvis avdekket under og
snittet av moderne grøft.
Cf35052_515.JPG Profil stolpehull A1624, takbærende Hus IV.

NV

Anita Nauf

12.09.2016

S

Brunstad, Stine Urke

12.09.2016

Cf35052_516.JPG Plan stolpehull A1739, takbærende Hus IV.
Cf35052_517.JPG Profil stolpehull A1707, takbærende Hus IV.

VSV
NØ

Anita Nauf
Frivoll, Aleksander

12.09.2016
12.09.2016

Cf35052_518.JPG Plan kulturlagrest A1801.
Cf35052_519.JPG Profil kulturlagrest A1801.
Cf35052_520.JPG Plan stolpehull A5630.

NØ
Brunstad, Stine Urke
NNØ Brunstad, Stine Urke
ØSØ Frivoll, Aleksander

12.09.2016
12.09.2016
12.09.2016

Cf35052_521.JPG Profil stolpehull A1739, takbærende Hus IV.
Cf35052_522.JPG Plan stolpehull A5012 og A4995, knyttet til geil/gjerde.
Cf35052_523.JPG Plan stolpehull A5012, knyttet til geil/gjerde.

SØ
SSØ
SSØ

Anita Nauf
Brunstad, Stine Urke
Brunstad, Stine Urke

12.09.2016
12.09.2016
12.09.2016

Cf35052_524.JPG Plan stolpehull A4995, knyttet til geil/gjerde.
Cf35052_525.JPG Plan stolpehull A1757.

SØ
SSV

Brunstad, Stine Urke
Anita Nauf

12.09.2016
12.09.2016

Cf35052_526.JPG Profil stolpehull A1757.
Cf35052_527.JPG Profil stolpehull A5630.
Cf35052_528.JPG Plan stolpehull A5133, knyttet til geil/gjerde.

SV
V
SSØ

Anita Nauf
Frivoll, Aleksander
Anita Nauf

12.09.2016
12.09.2016
12.09.2016

Cf35052_530.JPG Profil stolpehull A5012, knyttet til geil/gjerde.
Cf35052_531.JPG Profil stolpehull A4995, knyttet til geil/gjerde.
Cf35052_532.JPG Profil stolpehull A5012 og A4995, knyttet til geil/gjerde.

S
S
S

Brunstad, Stine Urke
Brunstad, Stine Urke
Brunstad, Stine Urke

12.09.2016
12.09.2016
12.09.2016

Cf35052_534.JPG Oversikt Hus/bygg V, markert med tallerkner.
Cf35052_535.JPG Plan dobbel-stolpehull A4784 og A4793, knyttet til geil/gjerde.

N
SØ

Sæther, Kathryn E.
Frivoll, Aleksander

12.09.2016
12.09.2016

Cf35052_536.JPG Profil stolpehull A5133, knyttet til geil/gjerde.
Cf35052_537.JPG Plan kokegrop A3651 og kulturlagsrest/kullflekk A3682, samt stolpehull
A7525.
Cf35052_540.JPG Profil dobbel-stolpehull A4784 og A4793, knyttet til geil/gjerde.

SØ
Anita Nauf
NNØ Sæther, Kathryn E.

12.09.2016
12.09.2016

SSØ

Frivoll, Aleksander

12.09.2016

Cf35052_541.JPG Plan stolpehull A5026, knyttet til geil/gjerde.
Cf35052_542.JPG Plan stolpehull A5218, knyttet til geil/gjerde.

NNV
NØ

Brunstad, Stine Urke
Anita Nauf

12.09.2016
12.09.2016

Cf35052_543.JPG Plan stolpehull A4853, knyttet til geil/gjerde.
Cf35052_544.JPG Profil stolpehull A5026, knyttet til geil/gjerde.
Cf35052_545.JPG Profil stolpehull A4853, knyttet til geil/gjerde.

ØNØ Frivoll, Aleksander
N
Brunstad, Stine Urke
N
Frivoll, Aleksander

12.09.2016
12.09.2016
12.09.2016

Cf35052_546.JPG Profil snitt C7439 som viser stolpehull/grop A7481 under kokegrop
A3651, samt kulturlagsrest/kullflekk A3682.
Cf35052_547.JPG Plan stolpehull A5050, knyttet til geil/gjerde.

NNØ Sæther, Kathryn E.

12.09.2016

VSV

Brunstad, Stine Urke

12.09.2016

Cf35052_549.JPG Profil stolpehull A5218, knyttet til geil/gjerde.
Cf35052_550.JPG Profil stolpehull A5050, knyttet til geil/gjerde.
Cf35052_551.JPG Plan stolpehull A4706, knyttet til geil/gjerde.

NV
Anita Nauf
ØNØ Brunstad, Stine Urke
SSØ Brunstad, Stine Urke

12.09.2016
12.09.2016
12.09.2016

Cf35052_552.JPG Plan dobbel-stolpehull A7458 og A2300, mulig takbærende i Hus/bygg
VI.
Cf35052_553.JPG Profil stolpehull A4706, knyttet til geil/gjerde.

VNV

Frivoll, Aleksander

12.09.2016

SSØ

Brunstad, Stine Urke

12.09.2016

Cf35052_554.JPG Plan stolpehull A1131, mulig takbærende i Hus/bygg VI.
Cf35052_555.JPG Plan stolpehull A1343, mulig takbærende i Hus/bygg VI.
Cf35052_556.JPG Profil dobbel-stolpehull A7458 og A2300, mulig takbærende i Hus/bygg
VI.
Cf35052_557.JPG Profil stolpehull A1131, mulig takbærende i Hus/bygg VI.
Cf35052_558.JPG Profil stolpehull A1343, mulig takbærende i Hus/bygg VI.

SSV
SSV
V

Anita Nauf
Brunstad, Stine Urke
Frivoll, Aleksander

12.09.2016
12.09.2016
12.09.2016

NNV
SSØ

Anita Nauf
Brunstad, Stine Urke

12.09.2016
13.09.2016

Cf35052_559.JPG Plan stolpehull A3166, mulig takbærende i Hus/bygg V.
Cf35052_560.JPG Plan dobbel-stolpehull A3078 og A7506, mulig takbærende i Hus/bygg
V.
Cf35052_561.JPG Profil, snitt C7495 i kokegrop A3651.
Cf35052_563.JPG Plan stolpehull A4256, mulig takbærende i Hus/bygg V.

SØ
NV

Anita Nauf
Brunstad, Stine Urke

13.09.2016
13.09.2016

Cf35052_508.JPG Plan stolpehull A1607, takbærende Hus IV.
Cf35052_509.JPG Plan stolpehull A6240, takbærende Hus IV, delvis avdekket under og
snittet av moderne grøft.
Cf35052_510.JPG Profil stolpehull A5920, takbærende Hus IV, delvis fjernet av sanduttak.
Cf35052_511.JPG Plan stolpehull A1624, takbærende Hus IV, samt stolpehull A7547.
Cf35052_512.JPG Plan stolpehull A1707, takbærende Hus IV.

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

ØSØ Sæther, Kathryn E.
ØNØ Frivoll, Aleksander

165

Dato

13.09.2016
13.09.2016

Tobienborg gnr. 44, Kristiansand kommune
Filnavn

Motiv

Saksnr. 15/13808
Sett
Fotograf
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SØ
Sæther, Kathryn E.
SV
Frivoll, Aleksander

13.09.2016
13.09.2016

Cf35052_567.JPG Profil stolpehull A3166, mulig takbærende i Hus/bygg V.
Cf35052_568.JPG Profil dobbel-stolpehull A3078 og A7506, mulig takbærende i Hus/bygg
V.
Cf35052_569.JPG Profil stolpehull A3713.

NØ
NV

Anita Nauf
Brunstad, Stine Urke

13.09.2016
13.09.2016

S

Sæther, Kathryn E.

13.09.2016

Cf35052_570.JPG Plan samling stolpehull A3807, A3817 og A3795 mulig takbærende i
Hus/bygg V.
Cf35052_572.JPG Plan stolpehull A4363, mulig takbærende i Hus/bygg V.

NV

Anita Nauf

13.09.2016

Ø

Frivoll, Aleksander

13.09.2016

Cf35052_573.JPG Plan stolpehull A6716, mulig takbærende i Hus/bygg V.
Cf35052_575.JPG Profil, snitt C7519 i kulturlagrest/kullflekk A3682.

VNV
NNV

Brunstad, Stine Urke
Sæther, Kathryn E.

13.09.2016
13.09.2016

Cf35052_576.JPG Profil stolpehull A4363, mulig takbærende i Hus/bygg V.
Cf35052_578.JPG Profil stolpehull A6716, mulig takbærende i Hus/bygg V.
Cf35052_583.JPG Profil stolpehull A3807, mulig takbærende i Hus/bygg V.

Ø
Frivoll, Aleksander
NV
Brunstad, Stine Urke
ØNØ Anita Nauf

13.09.2016
13.09.2016
13.09.2016

Cf35052_584.JPG Profil stolpehull A3817, mulig takbærende i Hus/bygg V.
Cf35052_589.JPG Profil stolpehull A3795, mulig takbærende i Hus/bygg V.
Cf35052_590.JPG Plan stolpehull A7617 og A7530 i nedgravning/grop A5171.

ØNØ Anita Nauf
VSV Anita Nauf
SSØ Frivoll, Aleksander

13.09.2016
13.09.2016
13.09.2016

Cf35052_592.JPG Plan stolpehull A6265 delvis avdekket og skåret av moderne grøft.
Cf35052_593.JPG Plan stolpehull A1361, mulig takbærende i Hus/bygg VI.

VSV
SSV

Brunstad, Stine Urke
Anita Nauf

13.09.2016
13.09.2016

Cf35052_594.JPG Profil stolpehull A7617 i nedgravning/grop A5171.
Cf35052_595.JPG Plan mikromorfuttak i A1647.
Cf35052_596.JPG Plan mikromorfuttak i A1647.

VSV
SØ
SV

Frivoll, Aleksander
Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.

14.09.2016
14.09.2016
14.09.2016

Cf35052_597.JPG Plan mikromorfuttak i A1647.
Cf35052_599.JPG Profil stolpehull A1361, mulig takbærende i Hus/bygg VI.
Cf35052_602.JPG Profil keramikk F7544 in situ i stolpehull A7530 i nedgravning/grop
A5171.
Cf35052_603.JPG Plan stolpehull A2204, mulig takbærende Hus/bygg VI.
Cf35052_604.JPG Profil stolpehull A6265 delvis avdekket og skåret av moderne grøft.

SØ
NV
VSV

Sæther, Kathryn E.
Anita Nauf
Frivoll, Aleksander

14.09.2016
14.09.2016
14.09.2016

SSV
NØ

Anita Nauf
Brunstad, Stine Urke

14.09.2016
14.09.2016

Cf35052_607.JPG Profil stolpehull A7617 og A7530 i nedgravning/grop A5171.
Cf35052_608.JPG Profil stolpehull A2204, mulig takbærende Hus/bygg VI.
Cf35052_609.JPG Plan stolpehull A1189, mulig takbærende Hus/bygg VI.

VSV
SSØ
SØ

Frivoll, Aleksander
Anita Nauf
Brunstad, Stine Urke

14.09.2016
14.09.2016
14.09.2016

Cf35052_610.JPG Plan stolpehull A1994, mulig hjørne i firestolperskonsttruksjon.
Cf35052_611.JPG Plan stolpehull A2032, mulig takbærende Hus/bygg VI.

V
SSV

Frivoll, Aleksander
Anita Nauf

14.09.2016
14.09.2016

Cf35052_613.JPG Profil stolpehull A1189, mulig takbærende Hus/bygg VI.
Cf35052_614.JPG Profil stolpehull A1994, mulig hjørne i firestolperskonsttruksjon.
Cf35052_615.JPG Profil stolpehull A2032, mulig takbærende Hus/bygg VI.

Ø
N
V

Brunstad, Stine Urke
Frivoll, Aleksander
Anita Nauf

14.09.2016
14.09.2016
14.09.2016

Cf35052_616.JPG Plan stolpehull A1179, mulig hjørne i firestolperskonsttruksjon.
Cf35052_617.JPG Profil stolpehull A1179, mulig hjørne i firestolperskonsttruksjon.
Cf35052_618.JPG Plan stolpehull A1868, mulig hjørne i firestolperskonsttruksjon.

N
N
N

Brunstad, Stine Urke
Brunstad, Stine Urke
Frivoll, Aleksander

14.09.2016
14.09.2016
15.09.2016

Cf35052_620.JPG Plan stolpehull A2070, mulig hjørne i firestolperskonsttruksjon.
Cf35052_621.JPG Profil stolpehull A1868, mulig hjørne i firestolperskonsttruksjon.

ØNØ Anita Nauf
S
Frivoll, Aleksander

15.09.2016
15.09.2016

Cf35052_622.JPG Profil stolpehull A2070, mulig hjørne i firestolperskonsttruksjon.
Cf35052_623.JPG Plan stolpehull A6475 avdekket under kulturlag A1669.
Cf35052_624.JPG Profil stolpehull A6475 avdekket under kulturlag A1669.

NØ
SØ
SØ

Anita Nauf
Frivoll, Aleksander
Frivoll, Aleksander

15.09.2016
15.09.2016
15.09.2016

Cf35052_625.JPG Oversiktsbilde av delvis revet drivhus inntil vestlig feltavgrensning.
Cf35052_626.JPG Oversiktsbilde av felt etter ferdigstilt utgravning.
Cf35052_629.JPG Oversiktsbilde av felt etter ferdigstilt utgravning.

NV
NØ
V

Brunstad, Stine Urke
Brunstad, Stine Urke
Brunstad, Stine Urke

15.09.2016
15.09.2016
15.09.2016

Cf35052_630.JPG Oversiktsbilde av felt etter ferdigstilt utgravning.
Cf35052_631.JPG Oversiktsbilde av felt etter ferdigstilt utgravning.

VSV
SV

Brunstad, Stine Urke
Brunstad, Stine Urke

15.09.2016
15.09.2016

Cf35052_632.JPG Dronebilde av felt.
Cf35052_633.JPG Dronebilde av felt.
Cf35052_634.JPG Dronebilde fra felt mot Tobienborg, samt Oddernes kirke.

Ø
Ø
N

Kristensen, Steinar
Kristensen, Steinar
Kristensen, Steinar

14.09.2016
14.09.2016
14.09.2016

Cf35052_635.JPG Dronebilde fra felt mot Kongsbukta.
Cf35052_636.JPG Dronebilde fra felt mot Kongsbukta.
Cf35052_637.JPG Dronebilde av felt.

SØ
SØ
SØ

Kristensen, Steinar
Kristensen, Steinar
Kristensen, Steinar

14.09.2016
14.09.2016
14.09.2016

Cf35052_564.JPG Profil stolpehull A7525.
Cf35052_566.JPG Profil stolpehull A4256, mulig takbærende i Hus/bygg V.
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Dato
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Motiv

Saksnr. 15/13808
Sett
Fotograf
mot
NV
Kristensen, Steinar

14.09.2016

NV

Kristensen, Steinar

14.09.2016

V
S

Kristensen, Steinar
Kristensen, Steinar
Sæther, Kathryn E.

14.09.2016
14.09.2016
31.03.2017

Cf35052_643.JPG Keramikkskår F7544 med to rader, svak negldekor funnet i stolpehull
A7530.
Cf35052_644.JPG Randskår F7552 med en rad negldekor funnet i nedgravning A5759.

Sæther, Kathryn E.

31.03.2017

Sæther, Kathryn E.

31.03.2017

Cf35052_645.JPG Fire bukskår fra et kar F6627 med flere rader negldekor funnet i
nedgravning A1149.
Cf35052_646.JPG Plan -og profiltegning av nedgravning A1647 m.m.

Sæther, Kathryn E.

31.03.2017

Sæther, Kathryn E.

10.07.2018

Cf35052_647.JPG Plan -og profiltegning av stolpehullene A5090, A6171, A6201, A6908 og
A6950.
Cf35052_648.JPG Plan -og profiltegning av kulturlag A5370 og nedgravning A7079 m.m.

Sæther, Kathryn E.

10.07.2018

Sæther, Kathryn E.

10.07.2018

Cf35052_649.JPG Profiltegning av stolpehullene knyttet til takbærende stolper i Hus I,
fase 1.
Cf35052_650.JPG Profiltegning av stolpehullene knyttet til takbærende stolper i Hus II.

Sæther, Kathryn E.

10.07.2018

Sæther, Kathryn E.

10.07.2018

Cf35052_651.JPG Profiltegning av stolpehullene knyttet til takbærende stolper i Hus III.
Cf35052_652.JPG Profiltegning av stolpehullene knyttet til takbærende stolper i Hus IV.
Cf35052_653.JPG Plan -og profiltegning av kokegropene A2254/A7192 og A3033/A7310.

Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.

10.07.2018
10.07.2018
10.07.2018

Cf35052_654.JPG Plan -og profiltegning av kokegropene A1078/A6313 og A6386/A6408
m.m.
Cf35052_655.JPG Kart. Norge. Vest-Agder fylke. Tobienborg.

Sæther, Kathryn E.

10.07.2018

Sæther, Kathryn E.

11.07.2018

Cf35052_656.JPG Kart/flyfoto med Tobienborg og Oddernes kirke markert.
Cf35052_657.JPG Oversiktskart utgravningsområde uten hustolkninger.
Cf35052_658.JPG Oversiktskart utgravningsområde med hustolkninger.

Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.

11.07.2018
11.07.2018
11.07.2018

Cf35052_659.JPG Oversiktskart N utgravningsområde med Anr.
Cf35052_660.JPG Oversiktskart NV utgravningsområde med Anr.
Cf35052_661.JPG Oversiktskart NØ utgravningsområde med Ar.

Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.

11.07.2018
11.07.2018
11.07.2018

Cf35052_662.JPG Oversiktskart S utgravningsområde med Anr.
Cf35052_663.JPG Oversiktskart SV utgravningsområde med Anr.

Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.

11.07.2018
11.07.2018

Cf35052_664.JPG Oversiktskart SØ utgravningsområde med Anr.
Cf35052_665.JPG Oversiktskart stolpebygdekonstruksjoner uten Anr.
Cf35052_666.JPG Oversiktskart nedgravninger med Anr.

Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.

11.07.2018
11.07.2018
11.07.2018

Cf35052_667.JPG Oversiktskart mulig tunformasjon med Hus I, II og III uten Anr.
Cf35052_668.JPG Oversiktskart mulig tunformasjon med Hus II og III uten Anr.
Cf35052_669.JPG Oversiktskart mulig tunformasjon med Hus I, II og III med Anr.

Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.

11.07.2018
11.07.2018
11.07.2018

Cf35052_670.JPG Oversiktskart mulig tunformasjon med Hus II og III med Anr.
Cf35052_671.JPG Oversiktskart Hus I, fase 1, med Anr.

Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.

11.07.2018
11.07.2018

Cf35052_672.JPG Oversiktskart Hus I, fase 1, uten Anr.
Cf35052_673.JPG Oversiktskart Hus I, fase 1 og 2, med Anr.
Cf35052_674.JPG Oversiktskart Hus I, fase 1 og 2, uten Anr.

Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.

11.07.2018
11.07.2018
11.07.2018

Cf35052_675.JPG Oversiktskart Hus I, fase 2, med Anr.
Cf35052_676.JPG Oversiktskart Hus I, fase 2, uten Anr.
Cf35052_677.JPG Oversiktskart Hus I, fase 3, med Anr.

Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.

11.07.2018
11.07.2018
11.07.2018

Cf35052_678.JPG Oversiktskart Hus I, fase 3, uten Anr.
Cf35052_679.JPG Oversiktskart Husområde I med Anr.

Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.

11.07.2018
11.07.2018

Cf35052_680.JPG Oversiktskart Hus II med Anr.
Cf35052_681.JPG Oversiktskart Husområde II med Anr.
Cf35052_682.JPG Oversiktskart Hus II uten Anr.

Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.

11.07.2018
11.07.2018
11.07.2018

Cf35052_683.JPG Oversiktskart Hus III med Anr.
Cf35052_684.JPG Oversiktskart Hus III med Anr og mulig rominndeling.
Cf35052_685.JPG Oversiktskart Husområde III uten Anr.

Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.

11.07.2018
11.07.2018
11.07.2018

Cf35052_686.JPG Oversiktskart Hus III uten Anr.
Cf35052_687.JPG Oversiktskart Hus IV med Anr.

Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.

11.07.2018
11.07.2018

Cf35052_638.JPG Dronebilde fra felt mot Tobienborg, samt Oddernes kirke og
menighetshuset.
Cf35052_639.JPG Dronebilde fra felt mot Tobienborg.
Cf35052_640.JPG Dronebilde av felt.
Cf35052_641.JPG Dronebilde av felt.
Cf35052_642.JPG Keramikkskår F6516 med hulkiledekor funnet i nedgravning A1887.
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Saksnr. 15/13808
Sett
mot

Fotograf

Dato

Cf35052_688.JPG Oversiktskart Husområde IV med Anr.
Cf35052_689.JPG Oversiktskart Hus IV uten Anr.

Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.

11.07.2018
11.07.2018

Cf35052_690.JPG Oversiktskart Hus V med Anr.
Cf35052_691.JPG Oversiktskart Hus VI med Anr.
Cf35052_692.JPG Oversiktskart mulig gjerde/fegate eller huskonstruksjon med Anr.

Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.

11.07.2018
11.07.2018
11.07.2018
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11.6 ANALYSERESULTATER
11.6.1 VEDARTANALYSE
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11.6.2 MIKROMORFOLOGISK ANALYSE
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11.6.3 MAKROFOSSIL ANALYSE
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11.6.4 RADIOLOGISKE DATERINGER
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11.7 KART
11.7.1 OVERSIKTSKART AV FLATEAVDEKKET OMRÅDE UTEN ANR
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11.7.2 SV UTGRAVNINGSOMRÅDE MED ANR.
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11.7.3 NV UTGRAVNINGSOMRÅDE MED ANR.
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11.7.4 S UTGRAVNINGSOMRÅDE MED ANR.
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11.7.5 N UTGRAVNINGSOMRÅDE MED ANR.
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11.7.6 SØ UTGRAVNINGSOMRÅDE MED ANR.
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11.7.7 NØ UTGRAVNINGSOMRÅDE MED ANR.
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11.7.8 MULIG TUNFORMASJON MED HUS I, II OG III MED ANR.
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11.7.9 MULIG TUNFORMASJON MED HUS II OG III MED ANR

11.8 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON
1. Feltdagbok
2. Felttegninger
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